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APRESENTAÇÃO

Os organizadores

Saber fazer dos conhecimentos cognitivos e torna-se 
o saber e fazer educativo na rotina das transposições desses 
históricos conhecimentos para professores e estudantes 
na atualidade, suscitará várias modalidades didáticas e um 
currículo que corresponda aos desafios sociais, políticos e 
culturais na atual conjuntura do estado brasileiro. 

Os desafios à sociedade brasileira em sua diversidade 
regional e de características peculiares frente à organização 
metodológica da educação em que a política partidária 
determina o que se deve ensinar e o que se deve aprender a 
“Série Saberes e Fazeres Educativos”, composta por coletâneas 
de artigos produzidos por pesquisadores docentes e discentes 
de cursos de pós-graduação stricto-sensu e lato-sensu tem por 
objetivo, apresentar os caminhos e descaminhos percorridos 
pelas propostas para o desenvolvimento da educação no Brasil 
em suas diversas modalidades nas alinhas da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação - LDB 9394/1996 e alterações decorrentes 
das ações que suscitaram  políticas públicas de alcance as 
demandas sociais ignoradas e as especificidades didáticas e 
curriculares para grupos anteriormente excluídos.

Para a construção dessa tarefa, em primeira instância, 



houve a motivação de um grupo de professores na busca por 
uma agência que se prontificasse a editar uma coletânea de 
atualização educativa que tenha em seu conteúdo as expressões 
das experiências de pesquisadores, orientadores e estudantes 
agentes na educação escolar e universitária.

 Frente a isso, e da união de vários atores-autores, surgiu 
a idealização  de  rever e atualizar questões que permeiam 
vontades docentes sobre as histórias e amplitudes do saber 
fazer educativo, intentando oferecer progresso às instituições 
e ao progresso da nação brasileira  o  resultado de anseios de 
professores, através do conhecimento que possuem, e da doação 
a quem busca, e estes, posteriormente, darão de si àqueles/as 
que se tornarão estudantes, pesquisadores e profissionais em 
uma teia das forças de trabalho nas profissões diversas as quais 
o país necessita, tendo em vista o que conquistaram. 

Neste caso, a conquista dos títulos universitários é 
resultado de anos de dedicação aos estudos, pesquisas e práticas. 
Sonhos de alguns, meio caminho para outros e realização de 
poucos. A publicação das produções intelectuais da pesquisa 
tem custos pessoais de elaboração, revisão, impressão de 
artigos, pôsteres e participação em seminários e congressos.  A 
elaboração, edição e publicação de um livro, então, é um desafio 
que só pouquíssimos superarão, pois, é um processo que precisa 
ser bem elaborado e reelaborado. 

Por haver tantos por menores, é que a Série Saberes e 



houve a motivação de um grupo de professores na busca por 
uma agência que se prontificasse a editar uma coletânea de 
atualização educativa que tenha em seu conteúdo as expressões 
das experiências de pesquisadores, orientadores e estudantes 
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Neste caso, a conquista dos títulos universitários é 
resultado de anos de dedicação aos estudos, pesquisas e práticas. 
Sonhos de alguns, meio caminho para outros e realização de 
poucos. A publicação das produções intelectuais da pesquisa 
tem custos pessoais de elaboração, revisão, impressão de 
artigos, pôsteres e participação em seminários e congressos.  A 
elaboração, edição e publicação de um livro, então, é um desafio 
que só pouquíssimos superarão, pois, é um processo que precisa 
ser bem elaborado e reelaborado. 

Por haver tantos por menores, é que a Série Saberes e 

Fazeres Educativos  surgiu,  inicialmente,  como  idealização  
dos/da  professores/a, organizadores/a  Dr. Estanislau Ferreira 
Bié, Dr. Henrique Cunha Junior e Ma. Maria Saraiva da Silva, 
como proposta de revisão e revitalização da educação na 
diversidade comunitária, motivando  gestores,  educadores  e  
educandos  à realização de diferentes propostas educacionais 
pelo confronto de experiências. 

Esta série, em sua variedade de temas, enseja segundo 
os/as organizadores/as chegar às mãos de profissionais da 
educação e comunidade  para  que  os conteúdos  definidos  de  
forma simples tenham alcance múltiplo nos sistemas de ensino 
e para que o saber fazer didático dos/as  docentes  possa  estar  
amparado por bases teóricas  sólidas. 

Os títulos além de revisão da história da educação 
brasileira contemplam temas inéditos, que se adequam ao 
tempo presente em que os docentes necessitam apropriar-se de 
saberes convergentes com as culturas e conjunturas dos meios 
sociais e educacionais e os modifiquem.

As coletâneas são estruturadas por organizadores 
professores/as doutores/as, mestres/as e especialistas, com 
trabalhos provenientes de várias universidades com os quais 
chamam a atenção para a leitura envolvente  que  permeia  
experiências. São condutas curriculares que, por suas 
posturas, apresentam-se na história e memórias educativas 
como caminhos a seguirem modificando-se quando novos 



conhecimentos foram desenvolvidos, aprendidos e ensinados.
Da educação de crianças à educação com adultos, as 

pedagogias e as docências são aqui apresentadas com o intuito 
de que os saberes e fazeres da educação sejam o saber fazer da 
paz interior, o saber fazer das memórias históricas, o saber fazer 
da sociabilidade nas diversidades, o saber fazer dos diálogos na 
construção das políticas educativas, o saber fazer de sociedades 
e meios de ambientes saudáveis. 

A Série Saberes e Fazeres da Educação, como projeto de 
ampliação dos olhares didáticos para as concepções pedagógicas, 
tem por meta a transformação  e  transposição  de conhecimento 
em vista da justiça social a partir das avaliações dos contextos 
atuais das instâncias educacionais.  

Compreendemos que a justiça social para a educação em 
estado democrático de direito,  no  caso  do  Brasil,  não tem 
alcançado as propostas construídas há décadas, tendo dentre 
as causas, as transmutações políticas partidárias que definem, 
constantemente, as posições para cada seguimento de ensino. 
São  idas e vindas que avançam e, por vezes, retrocedem, 
carecendo de aportes firmes que sustentem os conjuntos 
de manifestações empíricas que constam nas vontades dos  
educadores em estabelecer mudanças no pesar a educação desde 
a graduação nas licenciaturas às escolas na prática docente. 

Os Saberes e Fazeres da Educaçlão requer dos/as docentes 
decisões de embarcar na história social e política da educação. 
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É um convite ao ponto crucial do que se pretende realizar com 
e para os/as educandos, pois, educar pressupõe amar-se e 
amar. Dar e receber. Tornar-se responsável pela motivação do 
aprendizado de quem, sem apoio familiar e social, espera da 
escola e dos/as professores/as o melhor. 

Educar para um mundo de tomada de decisões, de 
participação e construção de uma nova sociedade em que a 
dignidade, o respeito e o amor nasçam, floresçam e deem os 
frutos de prosperidade. 





Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1

CAPÍTULO 1

A PEDAGOGIA E A PSICANÁLISE

Francisco Apoliano Albuquerque1

Sônia Almeida Parente Ochotorena2

Tamisa Albuquerque Mendonça3

1 INTRODUÇÃO

Em primeiro lugar, há que serealçar que a Psicanálise 
contribuiu para a Educação com uma teoria do desenvolvimento 
humano e o conhecimento do funcionamento do aparelho 
psíquico, existindo hoje teorias psicanalíticas, sobre o 
desenvolvimento, bastante diferentes (TYSON & TYSON, 
1993), todas radicando numa progressiva construção de 
conhecimento,acerca desse desenvolvimento, com a particular 
vantagem de serem abrangentes e globais, permitindo-se 
compreender conjugadamente os diferentes fatos e aspectos 
maturativos, relacionais e estruturais implicados na construção 
da personalidade e no comportamento em geral. 

Em segundo lugar, a Psicanálise contribuiu para a entrada, 
no campo da Pedagogia, de novos elementos de reflexão,acerca 
dos processos educativos, nomeadamente a questão do 
1 Prof. PhD. – Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA – E-mail: oraculo49@yahoo.com.br
2 Prof. Esp. Coord. – FIED – E-mail: sonia@fied.edu.br
3 Prof. Esp. – Instituto Meta de Estudos e Pesquisa – E-mail: tamisa80@live.com
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transferte contra-transfert, a importância dos mecanismos da 
identificação projetiva, no quadro da aprendizagem e da relação 
educativa, e a identificação das angústias e dosmedos presentes 
nessa relação. 

A conjugação destes dois contributos chama a atenção 
para a importância da história pessoal e da compreensão dos 
significados e motivos, conscientes e inconscientes, inerentes a 
todos os comportamentos. 

A abordagem psicanalítica aumentou consideravelmente 
o interesse pela investigação do desenvolvimento em geral 
e, particularmente, do desenvolvimento infantil, bem como 
contribuiu para um maior conhecimento dos processos psico-
afetivos e de pensamento. 

Hoje,qualquer abordagem do desenvolvimento 
psicológico é indissociável dos nomes de Freud, Anna Freud, 
Melanie Klein,Donald Winnicott e tantos outros que, a 
partir de uma perspectiva psicodinâmica, contribuíram para 
uma compreensão do mundo infantil e dos processos de 
desenvolvimento.

O estudo e acompreensão do papel das pulsões, desejos, 
motivações e intenções foram contributos significativos destes 
investigadores. Em todos eles, é comum a preocupação com uma 
compreensão global do desenvolvimento, a busca da totalidade 
e do sentido individuais, a valorização das experiências 
subjetivas, a necessidade do estabelecimento de relações e a 
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partir de uma perspectiva psicodinâmica, contribuíram para 
uma compreensão do mundo infantil e dos processos de 
desenvolvimento.

O estudo e acompreensão do papel das pulsões, desejos, 
motivações e intenções foram contributos significativos destes 
investigadores. Em todos eles, é comum a preocupação com uma 
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importância das experiências intersubjetivas.O objetivo do 
presente trabalho é analisar a relação entre a psicanálise e a 
educação, principalmente para oferecer aos educadores uma 
melhor compreensão dos educadores sobre o desenvolvimento 
da criança e do adolescente. 

Do ponto de vista dos objetivos, esta pesquisa é 
exploratória, porque objetiva proporcionar maior familiaridade 
com o problema, envolvendo levantamento bibliográfico, 
através de livros textos clássicos, revistas, produção acadêmica 
e sites da internet, além de entrevistas informais com atores 
envolvendo na temática. Por outro lado, é uma pesquisa 
descritiva, objetivando descrever as características do tema em 
questão e estabelecer relações entre variáveis.

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, como 
afirmamos acima, a pesquisa é bibliográfica, elaborada a partir 
de material já publicado, como livros, artigos, periódicos, 
Internet e outras fontes confiáveis. Quanto à natureza, a pesquisa 
caracteriza-se como pesquisa qualitativa, identificando-se pela 
qualificação dos estudos realizados e dos dados coletados, 
durante a análise do problema.

2 DESENVOLVIMENTO INFANTIL E 
APRENDIZAGEM

Dentro da compreensão do desenvolvimento humano, 
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merecem particular relevância:
– o predomínio da vida afetiva sobre os aspectos do 

desenvolvimento intelectual (GOLSE, 1985); 
– os efeitos da carência de cuidados e de relação nas 

primeiras experiências de vida (SPITZ, 1965; WINNICOTT, 
1951);

– a vinculação afetiva (BOWLBY, 1981, 1990; RUITER & 
VAN IJZENDOORN, 1993);

– o período pré-edipiano na organização da vida mental 
(M. KLEIN, 1975); e,

– a organização edipiana e sua influência nos interesses 
e na competitividade.

Investigação, ensino e terapia surgem, assim, articulados 
nesse nó central, que é o desenvolvimento (particularmente o 
desenvolvimento infantil), tornando-se diferentes modos de 
aprender e de produzir conhecimento sobre o real. 

A Psicanálise, enquanto modo de produção de 
conhecimento, desdobra-se nestas três dimensões. Como 
sublinha Field (FIELD, COHLER & WOOL, 1989) ensino, terapia e 
investigação são essencialmente modos de aprender. Todos eles 
procuram descrever o mundo, tal como é visto e interpretado 
pelo que aprende, seja o paciente ou o sujeito investigado. 

A reflexão psicanalítica aplicada ao domínio pedagógico 
permitiu reconhecer a enorme diversidade de fatores envolvidos 
na aprendizagem. Um dos seus contributos, especialmente 
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importante, adveio do relevo dado aos aspectos mais 
escondidos na educação e na aprendizagem, nomeadamente os 
aspectos inconscientes da relação educativa. Tal não significa 
uma tentativa reducionista de explicação do processo de 
aprendizagem. 

Pelo contrário, diferentes contribuições da perspectiva 
psicanalítica têm incentivado uma compreensão e colaboração 
transdisciplinares, na abordagem das questões que se referem 
à aprendizagem. O próprio Freud marcou esta abertura, 
considerando a aprendizagem humana como um conceito que 
não é unitário, mas muito variável e complexo, ao ponto de, 
nem a Psicanálise nem a Educação, separadas ou em conjunto, 
poderem pretender ser os únicos árbitros da verdade e de 
produção de conhecimento sobre ela. 

Field (1989) sintetiza esta perspectiva, ao mostrar que 
o que a Psicanálise oferece ao educador é, afinal, uma verdade 
e não a verdade, acerca da aprendizagem humana. É, todavia, 
uma verdade fundamental, sem a qual o trabalho do educador 
é vulnerável a ser minado por forças poderosas que se exercem 
nas e entre pessoas. 

Salzberger-Wittenberg (SALZBERGER-WITTENBERG, 
HENRY & OSBORN, 1990) pôs em evidência a importância dos 
aspectos emocionais implicados na situação de aprendizagem, 
mostrando como há uma ligação estreita entre a aprendizagem 
e o sofrimento mental. Soluções fáceis para evitar a dor mental 
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podem conduzir ao enfraquecimento da capacidade de aprender. 
Daí, a importância da receptividade e abertura para aprender, a 
partir dos sentimentos projetados em nós. 

2.1 A COMPREENSÃO DA IDENTIFICAÇÃO 
PROJETIVA

A compreensão dos mecanismos de identificação projetiva 
é aqui particularmente relevante. A relação com o outro pode 
se assentar no desejo e na esperança de ser compreendido 
e ajudado ou então no despejar nele os nossos próprios 
problemaspara deles nos livrarmos. Tal afeta inevitavelmente 
a relação estabelecida com aquele em quem foram projetados. 

Trata-se, neste caso, da identificação projetiva que se 
assenta na fantasia, que se concretiza em ação, de que é possível 
separar parte da personalidade e colocá-la noutra pessoa. Tal 
mecanismo serve, tanto para comunicar, como para o sujeito 
se livrar de aspectos da personalidade, como evitamento da 
ansiedade e do conflito. 

Ekstein (1989a) partilha desta ênfase, nos contributos da 
Psicanálise para a compreensão dos processos de aprendizagem, 
dizendo que a nova colaboração entre aquela e a Educação deve 
se preocupar em produzir mais investigação, sobre o processo 
de aprendizagem, para poder mostrar como é possível mudar 
as atitudes psicológicas e as capacidades da criança, de um 
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estágio de “trabalho pelo amor” para o de “amor pelo trabalho”. 
Tal ênfase na aprendizagem não remete necessariamente 

para uma perspectiva intra-individual, porquanto o setting “é 
pelo menos tão importante como o ator, e ambos devem ser 
analisados conjuntamente, como um sistema funcional único, 
se queremos tornar inteligível a ação” (FIELD, 1989: 976), ou 
seja, a compreensão do processo de aprender, numa perspectiva 
psicanalítica, valoriza o aluno e o seu mundo intrapsíquico, mas 
tem, de igual modo, em conta o professor e a sua influência, 
reconhecendo, ainda, a importância do contexto físico, social, 
histórico e interativo, em que decorre a sua relação.

3 O INTERESSE PEDAGÓGICO DA PSICANÁLISE 

O educador não se deve abster de usar a sua formação 
analítica. Faz a separação das duas práticas, mantendo a validade 
da formação analítica para a de pedagogo, face à clínica e não 
à Pedagogia. 

As posições clássicas de Burlingham (1937) ou Sterba 
(1936) situam-se num ponto intermédio: o contributo das 
descobertas da Psicanálise traz ao educador mais dificuldades e 
exigências no seu trabalho, porque, chamado a uma atitude de 
escuta e compreensão, não pode nem deve assumir. 

Embora seja incontestável a grande quantidade de 
informações produzidas pela investigação psicanalítica, sobre 
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a criança, o desenvolvimento e a aprendizagem, o debate sobre 
a relevância dos diferentes contributos psicanalíticos para a 
educação tem permanecido muito aceso durante décadas.

Desde o início da reflexão, sobre as relações da Psicanálise 
com a Pedagogia, têm-se encontrado uma multiplicidade de 
posições, cujo protótipo encontramos logo na fase de expansão 
da chamada Pedagogia Psicanalítica. 

Na desvalorização extrema do papel da Psicanálise para a 
educação, podemos encontrar posições como a de Redl (1933), 
segundo a qual os conhecimentos teóricos da Psicanálise (e 
mesmo da Psicologia) não têm qualquer interesse para a prática 
pedagógica, uma vez que tratam de um sector da vida psíquica, 
com o qual o educador não tem praticamente contato, mesmo 
tendo em conta que, na sua prática, é constantemente atingido 
pelos seus efeitos indiretos. 

Redl(1933) punha em causa a utilidade do conhecimento 
psicanalítico para os educadores, dizendo que as formas de 
angústia que interessam ao pedagogo e ao psicanalista nada 
têm em comum. 

As posições de Zulliger(1928)ou Pfister(2005) são 
completamente diferentes. Ambos se empenharam no trabalho 
analítico na escola. Zulliger (1928) não deixa, no entanto, de se 
demarcar, mais tarde, de qualquer assimilação da Pedagogia 
psicanalítica à Psicanálise, enquanto forma de intervenção 
terapêutica individual. 



22 |O saber fazer docente e as relações sociais no desenvolvimento 

Editora Via  Dourada

a criança, o desenvolvimento e a aprendizagem, o debate sobre 
a relevância dos diferentes contributos psicanalíticos para a 
educação tem permanecido muito aceso durante décadas.

Desde o início da reflexão, sobre as relações da Psicanálise 
com a Pedagogia, têm-se encontrado uma multiplicidade de 
posições, cujo protótipo encontramos logo na fase de expansão 
da chamada Pedagogia Psicanalítica. 

Na desvalorização extrema do papel da Psicanálise para a 
educação, podemos encontrar posições como a de Redl (1933), 
segundo a qual os conhecimentos teóricos da Psicanálise (e 
mesmo da Psicologia) não têm qualquer interesse para a prática 
pedagógica, uma vez que tratam de um sector da vida psíquica, 
com o qual o educador não tem praticamente contato, mesmo 
tendo em conta que, na sua prática, é constantemente atingido 
pelos seus efeitos indiretos. 

Redl(1933) punha em causa a utilidade do conhecimento 
psicanalítico para os educadores, dizendo que as formas de 
angústia que interessam ao pedagogo e ao psicanalista nada 
têm em comum. 

As posições de Zulliger(1928)ou Pfister(2005) são 
completamente diferentes. Ambos se empenharam no trabalho 
analítico na escola. Zulliger (1928) não deixa, no entanto, de se 
demarcar, mais tarde, de qualquer assimilação da Pedagogia 
psicanalítica à Psicanálise, enquanto forma de intervenção 
terapêutica individual. 

Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1

Francisco Apoliano Albuquerque; Sônia Almeida P. Ochotorena; Tamisa A. Mendonça | 23

Outra posição extrema clássica, antagónica à de Redl 
(1933), é a de Federn (1930). Para ele, a partir da descoberta 
do transfertpor Freud, a Psicanálise faz parte das técnicas da 
Pedagogia. Seria talvez uma posição dogmática ou proselitista, 
mas, pelo menos, acentua a necessidade de deixarem de se 
utilizar, de maneira cega, as ligações existentes entre educador 
e aluno. 

3.1 ASPECTOS TRANSFERENCIAIS NA RELAÇÃO 
PEDAGÓGICA

Na ação pedagógica, como na Psicanálise, será 
absolutamente necessário ter em conta os aspectos transferenciais 
envolvidos na relação. O próprio Freud distingue as diferentes 
naturezas das duas práticas, de forma que a ação educativa não 
pode ser confundida com o modo de agir da Psicanálise, nem ser 
substituída por ela. Entende, no entanto, que o papel de analista, 
como as condições da prática pedagógica não constituem um 
quadro adequado à análise dos conflitos psíquicos, o professor, 
estando mais capaz de os identificar, terá mais dificuldade em 
lidar com eles, uma vez que os meios pedagógicos ao seu dispor 
são limitados. 

Sterba (1936) está em consonância com Freud, acerca de 
que o pedagogo deve se contentar em tomar consciência da 
natureza do material que lhe é trazido pelo aluno, mas não se 
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deve deixar tentar por uma aparente simplicidade para dar 
interpretação. Põe mesmo em questão que seja possível utilizar 
tal material, no quadro de uma atividade pedagógica. 

Baietto (1982) vai pegar precisamente nesta aparente 
simplicidade para enunciar as suas pertinentes críticas à 
ligação entre Psicanálise e Pedagogia.Critica,em primeiro lugar, 
as abordagens simplistas e banalizadoras (pretensamente 
psicanalíticas), que levam a que todos façam uma espécie de 
psicanálise ou de intervenção, que conduz à real impossibilidade 
de mudança. 

A Psicanálise, assim institucionalizada, torna-se 
a negação de si mesma. Critica aquilo que designa por 
perspectivas ortopédicas da Psicanálise, presentes, segundo 
ele, por exemplo, nas obras de Mauco(1968) ou Postic (1990), 
que levam à produção de uma imagem idealizada do professor, 
tão alienante como as precedentes. 

Critica, ainda, a criação de um professor/homem-
orquestra, capaz de dar conta de tudo e sempre estável e 
coerente no seu comportamento. Diz haver perigo, quando 
a Psicanálise penetra na Ciência da Educação e no mundo de 
ensino e é utilizada para criar um discurso normativo. 

Para si, a Psicanálise é o inverso da Educação e intervém 
precisamente, quando esta falha. Se a Psicanálise faz luz sobre 
os conflitos psíquicos inerentes ao desenvolvimento da criança, 
não assegura o seu controle e não pode, por isso, ajudar a 
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construir uma reforma da pedagogia. 
A leitura dos fatos psíquicos permite-lhe colocar-se em 

posição de denunciar e desmontar as ideologias, mesmo as 
educativas, mas não lhe deve permitir fomentar outras. Ensinar 
não se pode basear numa doutrina ou ideologia. Gillet (1987) 
afirma mesmo que a Psicanálise é uma anti-pedagogia e, por 
isso, é fundamental que não se transforme numa Pedagogia. 

Há, pois, bastante consenso, sobre as dificuldades 
inerentes à aplicação dos conhecimentos psicanalíticos, no 
domínio pedagógico. Trata-se de duas práticas diferentes e 
separadas. Mesmo noções que vêm da prática da psicoterapia 
analítica, quando são aplicadas à educação, sofrem facilmente 
distorções e mutações. 

É o caso, por exemplo, da noção de transfert, que, colocada 
ao serviço de uma perspectiva pedagógica, deixa o campo 
psicanalítico, passando a funcionar como noção psicológica. 

Esta questão coloca como desafio (J. C. Filloux, 1987) 
a necessidade da relação Psicanálise - Educação deixar de 
ser olhada como um dilema a ser ultrapassado. Quando os 
psicanalistas pretendem legislar sobre a Pedagogia, em nome 
do saber analítico, cessam de ser analistas e assumem-se como 
super-educadores, super-egos dos educadores e professores, 
que irão falar em nome de uma ordem normativa. A história do 
movimento da Pedagogia psicanalítica parece mostrá-lo, assim, 
como testemunha que a Psicanálise não pode vir preencher a 
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falta de saber e a falta de poder dos pedagogos, sem perder a 
sua especificidade.

4 O PROBLEMA DA APLICAÇÃO DA PSICANÁLISE 
À EDUCAÇÃO

A discussão acerca da relação da Psicanálise com a 
Educação não se esgota, no entanto, na identificação do lugar 
que uma e outra ocupam ou na forma como se relacionam. É 
a própria noção de aplicação que pode ser questionada. J. C. 
Filloux (1987) defende que a problemática das relações entre os 
dois domínios, ao ser posta em termos de aplicação, torna-se, 
inevitavelmente, equívoca, uma vez que a noção de aplicação 
pode assumir diferentes sentidos. Distingue duas grandes 
categorias em que tal acontece: 

A primeira refere-se à inspiração de uma prática (a 
educativa), pela extensão de um saber ou de um modelo 
(psicanalítico). Trata-se de transpor o modelo da cura analítica 
para o da relação educativa, ou, então, de inspirar a prática 
pedagógica pelo saber psicanalítico. Este é o sentido mais 
corrente, quando se fala da aplicação da Psicanálise à Educação. 

A outra categoria de relação aponta, por um lado, para a 
utilização do saber analítico, pondo-o ao serviço da exploração 
do campo pedagógico, no sentido da produção de mais 
conhecimento sobre este, e, por outro lado, ainda, aponta para 
o “ser analista”, no próprio ato de investigação e escuta do que 
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se passa nesse campo. Esta será também uma “aplicação”, mas 
no sentido de uma leitura ou decifração, que permita uma visão 
do real pedagógico, tendo em conta o inconsciente. 

Estas duas categorias de utilização da Psicanálise no 
campo pedagógico visam resultados diferentes: a primeira, a 
inspiração imediata de uma prática; a segunda, uma leitura por 
referência a um saber. 

A contribuição de Mosconi (1986), para esta questão da 
aplicação da Psicanálise à educação é, deveras, importante. 
Distingue sentidos diferentes de aplicação: ciência aplicada e 
aplicação técnica de uma ciência a uma prática. 

4.1 TEORIA DA CIÊNCIA APLICADA

A ciência aplicada consiste na aplicação de uma teoria 
mais genérica a um novo objeto. Não se trata de um saber 
técnico, mas, sim, teórico, “de dizer o que o real é, e não como 
ele deve ser ou como se deve transformá-lo” (idem: 74). 

Por outro lado, a aplicação técnica consiste na aplicação 
dos conhecimentos científicos a uma prática. Neste caso, aplicar 
a Psicanálise à Educação pressupõe que se pode encontrar na 
teoria Psicanalítica um saber que pode esclarecer as práticas 
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Quando Millot (1987) entende que a teoria psicanalítica 
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diz que ensinar não pode ser uma atividade baseada numa 
teoria ou doutrina, ambos estão, afinal, a denunciar a ilusão de 
deduzir diretamente regras práticas de uma teoria. Assumem 
que a prática se retira diretamente de um saber prático e 
esclarecem a diferença entre técnica e prática (Gillet, 1987). 

Qual, então, a natureza dessa teoria psicanalítica adequada 
para construir um saber prático pedagógico? Até aqui, supôs-
se ser a metapsicologia de Freud, mas “podemos considerar 
que a condição necessária para que a psicanálise possa aplicar-
se às práticas educativas é que seja feito, relativamente a essas 
práticas educativas, um esforço de conceptualização e teorização 
semelhante àquele que Freud fez relativamente à prática da 
cura. 

Assim, a ausência de um saber prático inspirado na 
psicanálise explicar-se-ia não por uma impossibilidade radical, 
mas pela ausência, que podemos supor provisória, de uma 
teorização inspirada na psicanálise e tendo por objeto as práticas 
pedagógicas” (MOSCONI, 1986: 77). 

O reconhecimento da Psicanálise aplicada à Educação, 
como “ciência aplicada” só é possível, segundo Mosconi (1986), 
com a condição de que a teoria psicanalítica não seja tornada 
numa teoria mestra, isto é, como um conjunto de certezas 
dogmáticas, que a educação, como campo de aplicação, não 
terá outra função, senão confirmar. Se o investigador, senhor 
de uma perspectiva psicanalítica, se contenta em pedir à 
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educação uma validação da sua teoria, arrisca-se a cair numa 
posição narcísica e ilusória. Mosconi (1986) mostra que a teoria 
psicanalítica só pode ser criadora dum saber novo, se aceitar 
ser alterada e alteradora. 

Ao ser deslocada do campo da cura para o das práticas 
educativas, ao mesmo tempo que faz surgir questões novas, 
é ela própria modificada pelo seu objeto. Será, pois, possível 
afirmar que há lugar para uma Psicanálise aplicada à educação 
como ciência aplicada (FILLOUX, 1987; BAÏETTO, 1982). A 
condição prévia dessa aplicação é a clara elucidação teórica do 
campo das práticas educativas e de ensino: “porque apenas os 
conhecimentos em psicanálise da educação poderão fornecer 
às práticas educativas e aos professores as informações que 
permitirão constituir, neste domínio, um saber prático” 
(Mosconi, 1986: 77)

Em vez de uma Pedagogia psicanalítica, poderemos, 
talvez, falar em Psicanálise da Educação e/ou Psicanálise da 
relação educativa. 

Põe-se, então, a questão de quem pode fazer essa aplicação. 
Mosconi (1986) responde que, da mesma maneira que o saber 
metapsicológico não chega para fazer o psicanalista (prático), 
mas tem de ter a sua origem no saber interior, que o analista 
constrói no espaço da sua própria cura, a aquisição de um saber 
sobre a prática educativa só tem lugar numa busca pessoal de 
saber e de simbolização, que se origina num verdadeiro desejo 
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de saber sobre si próprio e a sua prática. 
Resta, ainda,uma outra questão, que é a de saber a quem 

pertence constituir o saber teórico. A resposta de Mosconi(1986)
é que, da mesma maneira que os psicanalistas não deixam a 
outros a tarefa de teorizar sobre a experiência de cura, também 
os pedagogos não devem abdicar do esforço de elucidação 
teórica do seu campo. 

O mesmo autor sustenta duas condições para que os 
educadores possam fazer da Psicanálise uma ciência aplicada às 
práticas educativas e de ensino: terem uma experiência pessoal 
dessas práticas e fazerem uma análise individual, que permita 
uma apropriação autêntica do saber e do poder de interpretação 
psicanalítica. 

Aos pedagogos competirá ter a teoria da sua própria 
prática, tanto no sentido de saber prático, como de saber 
teórico. Neste mesmo sentido, vai a posição, mais extrema, de 
Gillet (1987). 

Por outro lado, na aplicação técnica é a prática que 
comanda. Ali, a Psicanálise, de “mestra” deve tornar-se serva. 
Enquanto, na prática analítica, é a Psicanálise que comanda, na 
prática pedagógica não é a Psicanálise que comanda, nem como 
prática, nem como teoria científica; é a própria prática com os 
seus fins. 

4.2 RELAÇÕES ENTRE A PSICANÁLISE E A 
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PEDOGOGIA

Do ponto de vista da produção científica e da investigação, 
as relações entre a Psicanálise e a Pedagogia, a partir da II 
Guerra Mundial, organizaram-se, segundo J. C. Filloux (1987), 
em torno de três grandes linhas orientadoras: uma mais 
psicopedagógica, outra mais psicoterapêutica e uma terceira de 
caráter preponderantemente institucional. 

A orientação psicopedagógica tem essencialmente a ver 
com a utilização do conhecimento psicanalítico, no contexto 
da ação pedagógica do professor. É herdeira direta da posição 
de crítica e contestação aos métodos da pedagogia tradicional, 
que caracterizou as primeiras relações da Psicanálise com a 
educação. 

Daí, que se preocupe essencialmente com as formas e 
métodos da prática educativa e com o desenvolvimento de 
métodos pedagógicos adequados, a partir da informação 
psicanalítica. Anna Freud (1956) já havia apontado para a 
importância desta via, ao sintetizar os contributos da teoria 
psicanalítica, em três dimensões: a crítica aos métodos da 
pedagogia tradicional, a ampliação do conhecimento do 
professor, acerca do ser humano, aumentando a sua capacidade 
de compreender a complexidade das relações da criança 
e do educador, e, finalmente, e noutro sentido, o levar ao 
reconhecimento do uso da análise como método de tratamento 



32 |O saber fazer docente e as relações sociais no desenvolvimento 

Editora Via  Dourada

para as crianças, que precisam de corrigir os efeitos educativos 
nocivos. 

Baudouin (1969) acentua a importância do professor 
compreender melhor a barreira que separa os aspectos 
conscientes e inconscientes. Ao ajudar o professor nessa tarefa, 
o saber psicanalítico torna-se, assim, em auxiliar precioso da 
Pedagogia. O autor enuncia como princípios diretores desta 
prática pedagógica psicanalítica, a mobilização de energia por 
parte do professor, o equilíbrio entre liberdade e restrição, na 
sua relação com o aluno, o desenvolvimento de ações destinadas 
a favorecer a sublimação e a valorização positiva da imaginação 
e do sonho. 

O saber psicanalítico é assumido como um precioso 
auxiliar da Pedagogia, sem se substituir a ela, mas permitindo-
lhe evitar erros. 

Na mesma linha, Meng (1985) dá uma perspectiva de 
compreensão do lugar das punições e dos castigos. Alerta sobre 
as motivações profundas das sanções. Propõe uma “higiene 
mental” do professor, uma vez que a restrição e a liberdade são 
problemas do educador e não da educação. 

Schramm (1971) defende que a função dos educadores, 
face aos alunos é a de facilitar a sublimação, em vez de 
os “encurralar” no recalcamento. Propõe uma tipologia 
psicanalítica do educador, segundo a predominância de traços 
típicos da personalidade: anal ou obsessiva, fálica ou histérica, 
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oral ou depressiva e narcísica. 
Susan Isaacs (Phillips, 1977) vê a aplicação dos contributos 

da Psicanálise à educação das crianças, através do estudo da 
organização do pensamento infantil e do fornecer orientações 
claras aos professores, em relação ao seu trabalho com as 
crianças. 

O surgimento, em 1945, da Revista The 
PsychoanalyticStudyoftheChild, vai situar-se numa zona de 
confluência desta orientação mais psicopedagógica, com uma 
orientação mais terapêutica. Nesse sentido, será, até hoje, uma 
herdeira da Revista de Pedagogia Psicanalítica, embora dela 
difira substancialmente, pela maior centração na investigação, 
sobre as várias vertentes do desenvolvimento infantil, sem uma 
preocupação pedagógica tão imediata. 

A obra de Field (Field, Cohler&Woll, 1989) é, igualmente, 
exemplo desta possibilidade de conjugação e de diálogo, a 
partir de diferentes orientações e até de práticas profissionais 
diversas. 

Na linha de Zulliger e das suas pequenas psicoterapias, 
encontramos uma orientação psicoterapêutica muito ligada à 
criação, em 1946, do Centro Psico-Pedagógico Claude Bernard, 
que inicia, na França, um período novo na históriadas relações 
entre a Psicanálise e a Educação. 
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4.3 PEDAGOGIA TERAPÊUTICA

O conceito de Pedagogia Terapêutica (Neto, 1992) 
pretende ultrapassar a confusão inicial entre terapia e pedagogia 
psicanalítica, remetendo para a orientação psicopedagógica o 
caráter profilático e assumindo uma raiz terapêutica. O conceito 
de Federn (1930), acerca da Pedagogia psicanalítica ia já neste 
sentido, ao falar de uma Psicanálise ao serviço da educação. 

Mauco (1968) chama a atenção para a importância 
do inconsciente e aponta para a necessidade de um melhor 
conhecimento dos fenómenos transferenciais, na situação 
pedagógica. Realça a importância de pais e educadores terem 
um conhecimento, esclarecido pela Psicanálise, do aluno, da 
sexualidade infantil, do complexo de Édipo e do seu impacto na 
relação pedagógica. 

O mesmo autor tem uma concepção, inspirada na 
Psicanálise, da relação professor-aluno, que reconhece o valor 
específico do quadro escolar, como estruturante e em que o 
professor deve ajudar o aluno a controlar as suas pulsões, pondo 
em evidência como as qualidades dos professores interferem 
no percurso de aprendizagem dos alunos. 

Propõe grupos de formação para pais e para professores, 
a análise do comportamento destes na sala de aula e a utilização 
de psicodrama na sua formação. Tal proposta abre o domínio 
da formação de professores a outras vias, que englobam a 
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compreensão da vida mental, sem passar, necessariamente,pela 
análise pessoal, defendida por alguns dos autores já referidos, 
nomeadamente por Klein (Lebovici&Soulé, 1970), que o havia 
já sugerido, quando desejou que, na escola do futuro, os 
educadores e os professores pudessem beneficiar-se de uma 
análise pessoal, não desperdiçando mais as forças numa luta 
vã contra os complexos da criança, mas consagrando-se ao seu 
desenvolvimento. 

Birraux (1980) liga a história da adaptação escolar,na 
França, aos Centros Médico-Pedagógicos e procura mostrar 
que as estruturas médico-pedagógicas que têm a ver com a 
inadaptação acabam por reforçar as resistências da escola à 
mudança. 

J. C. Filloux (1987) situa também, nesta linha de orientação 
psicoterapêutica, as posições de Lebovici&Soulé (1970) e 
Terrier&Bigeault (1975). Os primeiros realçam a importância 
da pessoa do professor, no modo como as crianças se separam 
dos objetos parentais e investem na escolaridade e no modo 
como trabalham, sobre a relação das dificuldades escolares, 
com as dificuldades de identificação ao pai. 

Terrier&Bigeault (1975) consideram que a educação tem 
como fim o fortalecimento do Eu (instância mediadora entre o 
Id e o Super Eu) e analisam o adolescente propondo uma escola 
que facilite o desenvolvimento do pensamento. 

Numa linha de orientação institucional, encontram-se 
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os textos que têm em vista a instauração de uma Pedagogia 
psicanalítica, no quadro do sistema institucional, social e 
político, no qual ela própria se situa ou deveria situar. J. C.Filloux 
(1987) coloca neste grupo três intervenções principais: Oury& 
Vasquez, Audouard e Mendel. 

5 CONCLUSÃO

Diante da pesquisa e das reflexões feitas em decorrência 
das teorias e dos conceitos, fica claro como a natureza do 
pedagógico não permite ao pedagogo trabalhar analiticamente, 
na sua prática. Para isso, terá de se socorrer do psicanalista ou 
do psicoterapeuta infantil. 

A aliança entre Pedagogia e Psicanálise encontra-se, pois, 
deslocada em relação às ambições originais e avança para novos 
rumos. 

É a renúncia a «uma aliança ideal entre Psicanálise e 
Pedagogia e convida ao luto pelo bebé imaginário dessa aliança 
– o educador psicanalítico” (Filloux, 1989, p. 62). 

Aquele que, no nosso país, mais contribuiu para a reflexão 
sobre a Educação, a partir da Psicanálise, João dos Santos (1982, 
p. 24), defende que “a teoria e a prática psicanalítica podem 
interpretar os fenómenos educativos, mas não orientá-los. As 
teorias estranhas à pedagogia não devem, não podem inspirar 
a praxis educativa”. 
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A contribuição da Psicanálise para a Pedagogia permanece 
como utilização do saber analítico para a exploração do campo 
pedagógico, no sentido da produção de mais conhecimento 
sobre este, e como atitude de análise e investigação na 
multidimensionalidade desse campo. É, também, a leitura do 
ato educativo e do campo pedagógico, tendo como referência o 
saber psicanalítico aplicado à investigação. 

Gillet (1987) acrescenta, ainda, que a Psicanálise só pode 
ser pedagogicamente útil, através da formação de pedagogos 
que sejam permeáveis ao saber do seu próprio inconsciente e 
nunca pela utilização dos enunciados psicanalíticos tomados, 
de forma dogmática, como prescrição.
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CAPÍTULO 2

EDUCAÇÃO E PSICANÁLISE: EDUCANDO PARA 
O MUNDO REAL
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1 INTRODUÇÃO

Educação e Psicanálise, a princípio, um encontro em 
campos opostos, assim, deu-se a relação de Freud e a educação, 
a educação conduzindo-se na tentativa de não acolher o desejo, 
de não reconhecê-lo, em relação à ideia de Freud, que é dizer. 
Assim preparamos mal as crianças para a vida adulta. À luz da 
psicanálise, a questão é a de preparar para reconhecer o desejo. 
Freud vai dizer que a educação deve preparar para a realidade, a 
realidade do desejo. Na pedagogia, associa-se o desejo às ideias 
de vontade, prazer e criatividade, mas que não se relacionam 
diretamente com a noção de desejo, da qual fala Freud, que se 
pode dizer que esse desejo é, na verdade, a faísca que justamente 
desajusta tudo, desajusta o homem consigo mesmo. 

O presente trabalho foi realizado a partir de uma pesquisa 
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literária, feita através de livros, revistas, produções científicas, 
sites e outras fontes confiáveis etem como objetivo abrir um 
debate sobre o papel de Educar para o a realidade, para o 
mundo atual, como um provável caminho para a emancipação 
do ser. No entanto, fazem-se questionamentos, como: Existem 
possibilidades de educar para a realidade?

A questão é que, ao mesmo tempo, devemos reconhecer 
que alguém pode passar a ter uma vida mais criativa em paz 
com suas vontades, quando reconhece o desejo de uma vida de 
quando atravessou as trevas dessa luta, ao contrário de ter que 
levar a vida limitada ao conjunto de restrições, ao determinar 
o comportamento de ficar quieto pela dúvida de fazer, ou não 
o que se deseja. Mas, diante ao meio conflituoso da época, a 
esperança freudiana manteve-se constante, na medida em que 
não se articula como mais uma reforma educativa em prol de 
um fim profilático desejado.

2 O EDUCAR PSICANALÍTICO

Kupfer (1992, p.76) afirma que “é preciso deixar os 
exageros à parte para buscar um ponto de equilíbrio em que 
o educador possa se beneficiar do saber psicanalítico”. Assim, 
encontrando o ponto de equilíbrio, é possível encontrar o tão 
desejado ponto de desequilíbrio, em que “o espaço do conflito 
possa ser explicitado e aquilo que foi silenciado possa ser 
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ouvido”. (ADORNO, 1996). Sugere-se a formação e consciência 
psicanalíticas para professores, pais e alunos. 

Porém, este esclarecimento não objetiva fins propriamente 
pedagógicos, mas antipedagógicos. (ADORNO, 1996), porque 
deposita na escola as poucas possibilidades de fazer frente 
à barbárie civilizada. Se ao esforço da escola for aliada a 
psicanálise – por exemplo, os tabus inerentes aos professores 
sendo pensados e dirimidos na própria formação profissional, 
em vez de ser a sua base (ADORNO, 1996) –, não quer dizer que 
tenhamos achado a solução única e definitiva, entretanto, “... 
um esclarecimento um pouco suficiente e apenas parcialmente 
eficiente ainda é melhor do que nenhum” (ADORNO, 1996, 
p.114).

No contexto brasileiro, o docente da escola pública em 
destaque depara-se com inúmeros problemas acarretados pelo 
fracasso escolar e o mal-estar deles decorrentes, para o que 
há muito tem-se buscado respostas. Serão os problemas de 
fundo inconsciente, como o sofrimento sentido pela falha da 
internalização da lei que pode gerar fracasso escolar outambém 
a falha da escola em não acolher o desejo e negar uma pedagogia 
que reconheça a necessidade de educar para a realidade? Já 
que as doutrinas pedagógicas são essencialmente egóicas 
(pensamento, sentimento ou atitude voltado para o ego, para si 
próprio).

Uma vez que:
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O ser humano não é uma criatura branda, ávida de 
amor, que no máximo pode se defender, quando 
atacado. (...) Para ele o próximo não constitui apenas 
um possível colaborador e objeto sexual, mas também 
uma tentação para satisfazer a tendência à agressão, 
para explorar seu trabalho sem recompensá-lo, para 
dele se utilizar sexualmente contra a sua vontade, 
para usurpar seu patrimônio, para humilhá-lo, para 
infligir-lhe dor, para torturá-lo e matá-lo (Freud. O 
Mal-estar na Civilização, 1930/2012, pp. 76-77).

Ao buscarem o controle e a previsibilidade do 
desenvolvimento cognitivo e emocional do educando, sem 
levar em conta a impossibilidade estrutural desse domínio, 
uma educação analítica,segundo Kupfer (1992, p.75), “só 
seria possível no momento em que a educação renunciasse 
ao seu próprio fundamento. Há que se fazer, portanto, uma 
diferenciação entre educação e discurso sobre educação, a 
pedagogia.”

O conhecimento da impossibilidade de controlar o 
inconsciente não leva simplesmente a uma posição ética 
extremamente valiosa. Leva-nos a poder pensar uma educação 
não totalitária e emancipatória, “Você é livre quando não busca 
alguém fora de si mesmo para resolver seus problemas”. (1994, 
p.169) Adorno e Horkheimer (1994) analisaram o sentido 
egóico das doutrinas pedagógicas, em seu caráter persecutório 
da capacidade mimética para garantir a produtividade e a 
dominação:
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O rigor com que os dominadores impediram no curso 
dos séculos aos seus próprios descendentes, bem como as 
massas dominadas, a recaída em modos de vida miméticos – 
começando pela proibição de imagens na religião, passando 
pela proscrição social dos atores e dos ciganos e chegando, 
enfim, a uma pedagogia que desacostuma as crianças de serem 
infantis – é a própria condição da civilização. 

A educação social e individual reforça nos homens seus 
comportamentos, objetivamente enquanto trabalhadores e 
impede-os de se perderem nas flutuações da natureza ambiente. 
Toda diversão, todo abandono tem algo de mimetismo. Foi-se 
enrijecendo contra isso que o ego forjou-se. É através de sua 
constituição que se realiza a passagem da mimese refletora 
para a reflexão controlada. (ADORNO, 1994, p.169).

Na abordagem da teoria psicanalítica, Sigmund Freud, 
o explorador da mente e o pai da psicanálise, através de 
estudos que provocaram impacto em várias áreas, inclusive na 
Educação. Freud escreveu que Educação, política e psicanálise 
são atividades impossíveis, pois as três lidam com a palavra. 
Mas isso não quer dizer que não há como exercê-las. Temos 
de ter em mente que, quando a linguagem é o instrumento, o 
resultado profissional nunca é exatamente o pretendido. 

Há uma observação feita por Freud aos pais que vale para 
os educadores: 

nós nos preocupamos demais com os sintomas e 
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muito pouco com o lugar do qual provêm. E quando 
criamos os filhos queremos simplesmente ser 
deixados em paz, queremos uma criança modelo sem 
perguntarmo-nos se isso é bom ou ruim para ela. 
Freud manteve firme sua esperança a qual batizou, 
de educação para a realidade. (1927, p. 2988). 

Essa, diferentemente daquela proposta na sua época 
- em particular, pela piedade cristã (1932b, p. 3205), à moda 
do idealismo germânico ou da cultura norte-americana, mas 
também pelo bolchevismo russo, “deveria evitar a miséria 
psicológica das massas (1929, p. 3049), apesar de não poder 
mudar notadamente a essência psicológica do homem” (1927, 
p. 2991). 

Freud afirma que:

A educação deve preparar para a realidade. Se 
tratando de uma impossibilidade estrutural de 
haver uma satisfação total e prazerosa, Freud não 
se ilude nunca com uma educação “no ponto” capaz 
de não implicar desprazer psíquico. Mais ainda, se 
houvesse a possibilidade de encontrar a quantidade 
certa de satisfação/restrição, daí não reservaria 
à educação um papel modesto na modificação do 
quadro de base (KUPFER, 2004, p.81).

3 ORDENAMENTO DO MODO DE CONVIVÊNCIA 
NA ESCOLA

A escola não tem como educar para a realidade, dando 
atenção ao comportamento em si e aparente do aluno e não 
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com a sua história de vida, como um todo, não se tem feito as 
perguntas certas para obter as respostas mais oportunas para 
se checar em que momento o problema de cada um tenha se 
externado. Não se pode negar a necessidade que tem a criança, 
o jovem, o adulto, de cuidado nesse aspecto psicológico, pois 
vivemos todos em busca de algo que nos falta.

Nesse contexto, a escola estaria dando amparo psíquico 
ao discente, ao considerar o indivíduo enquanto ser desejante, 
que éter um novo olhar para poder escutar a fala do outro, 
ao externar conflitos internos, ressentimentos e angustias 
devidamente poder cuidar de tratar as causas e não somente 
os sintomas geradores dos tantos problemas que atingem 
diretamente o convívio na escola, com os quais as outras 
pessoas, no geral, negam-se a conviver em sociedade. O docente 
com uma formação que o melhor preparasse para fazer a 
escuta dos discentes, de forma, a saber, fazer uso dos conceitos 
da psicanálise no processo pedagógico, já que, no mundo de 
mudanças, numa sociedade contemporânea, a escola, vem 
sofrendo perdas irreparáveis nas relações.

Certamente, sendo problemas de causa mais profunda 
que possam ter origem na idade mais tenra, no nível do 
inconsciente, não tem como um profissional sem formação 
em psicanálise dar conta de melhor ordenar conflitos internos 
dos discentes, esses vítimas de um vínculo maternal que possa 
não ter sido razoavelmente saudável. Convivência com pais 
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fragilizados pela própria angústia e traumas que tenham por 
toda vida carregado, resulta em filhos também fragilizados, 
incapazes de suportarem suas dores inevitáveis e de tomar suas 
próprias decisões. 

No entanto, o sofrimento será para todos, sendo um 
problema que se deu de uma causa desconhecida e que por 
toda vida causará dores profundas, e, sem cuidar de checar 
e entender essa origem, por se tratar de ressentimentos 
inconscientes, surgirão os sintomas, problemas físicos tantos 
que se expandirão ao psíquico. Assim, será por toda vida um 
sofrimento sem freio, quando não externados conscientemente, 
ou seja, um campo minado de ressentimentos, pois ressentir é 
sentir de novo, causando dores profundas no ser.  

Nesse desenrolar de dores profundas e inconscientes, 
haverá implicação na vida cotidiana de quem se queixa em 
todos os aspectos e na vida escolar acarretará outros tantos 
prejuízos, inclusive de convivência. Cuidar de educar para a 
realidade, no que se refere às pulsões para que a educação não 
venha prejudicar mais do que ajudar. Quando conhecedor da 
técnica da escuta, faz-se com mais competência um trabalho 
pedagógico, na perspectiva psicanalítica, podendo, então, levar 
o outro a ressignificar, quer dizer, despertar com toda clareza a 
recordação do processo provocador. O profissional da educação 
pode utilizar-se da psicanálise como ferramenta diferencial 
para compreender os processos educativos, através da noção de 
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inconsciente, considerando o desejo e possibilitando, assim, uma 
educação não repressiva. Combatendo a coesão e estimulando 
a reflexão pela busca do autoconhecimento.

Pela necessidade da escola, de fazer uso dos conceitos da 
psicanálise para melhor desempenhar o trabalho pedagógico, 
que, feito via formação, possibilitará ao educador levar o 
indivíduo aprendiz à abertura de consciência, que pode se 
chamar de compreensão e/ou dissolução, o que se tem de mais 
lúdico, pois é mágico, no entanto, a clínica psicanalítica na 
escola seria quase que impossível de se constituir nesse modelo 
atual de escola que temos. No entanto abrir a discursão leva a 
reflexão. O uso da técnica da escuta por um docente qualificado 
seria oportuno. 

A formação profissional na perspectiva psicanalítica seria 
um ganho imenso para a pedagogia. Uma parceria que traz 
ganho para ambas as direções, pelo fato da psicanálise, muito 
embora não se restrinja a técnica da análise, possa a técnica 
ser facilitada, à medida que tenha o analisando um bom nível 
de instrução escolar. Por se tratar de um processo analítico, é 
preciso antes ter desenvolvido a boa linguagem para o analisando 
poder se expressar e compreender o processo analítico para ser 
capaz de fazer novas elaborações. 

A linguagem, seja ela qual for, é o que diferencia a espécie 
humana dos outros seres, portanto, um ponto fundamental 
de ser considerado na escola, pois o aluno precisa de um bom 
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nível de instrução escolar para chegar a atingir esse momento 
de descoberta de si mesmo, pela linguagem. Nesse caso, há um 
fundo de verdade, em relação a povos mais instruídos serem bem 
mais resolvidos, tiveram certamente uma escola básica melhor 
e o Brasil aguarda por isso, vivendo esse momento histórico que 
se encontra meio à luta pela Democracia, regida pela justiça e 
vontade do povo, que exige uma sociedade mais consciente de 
seus direitos e deveres. A Psicanalista e filósofa Viviane Mosé, 
em entrevista ao GLOBO coloca que:

A leitura foi desestimulada por comunistas e por 
capitalistas. O que sobrou foi essa falta de conceitos, 
então quando alguém diz alguma coisa na internet e 
um milhão concorda, vira verdade absoluta, e se você 
falar diferente, você é do mal. Isso é muito fascista. O 
domínio de uma maioria que se impõe pelo número. 
No primeiro levante do gigante adormecido sobrou 
indignação, mas faltou educação, faltou leitura. Mas 
a boa nova é que o Ensino Básico vem melhorando, e 
acredito que em poucos anos, em até cinco anos, esse 
gigante das ruas vai despertar novamente, e dessa 
vez será outro. Não aquele movido pela campanha 
publicitária “Vem pra rua”, mas por uma indignação 
elaborada por meio de propostas, de rumos para a 
sociedade que queremos. E que o poder público se 
prepare para essa demanda, criando novas pontes 
de diálogo, de entendimento, de cooperação, o que 
já não é uma escolha, mas a única possibilidade 
de vida em sociedade (MOSÉ, 2014, O GLOBO, 
27/04/2014). 

A escola constituída nesse modelo atual passa a ser 
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também um problema para a comunidade acadêmica, por ter 
formado educadores, fazendo-os acreditar, por exemplo, que é 
possível educar todos como se fosse um só.  A complementar, 
destacamos que a escola de hoje não tem solução, tem limites, 
ao se fazer com alunos do Séc. XXI, com professor do Séc. XX e 
estrutura do Séc. XIX. Assim, é preciso voltar-se a um novo modelo 
de escola de transformar a escola pública em comunidades de 
aprendizagens, uma escola que visa acreditar nas pessoas, no 
bom senso, que não desperdice pessoas, mas passe a valorizar. 
Construída com desejo e sonhos da comunidade, escutando e 
participando. A escola que muda as pessoas e a cultura. Lauro 
mostrava que ensinar a pensar é saber ouvir, mais do que 
saber falar. As respostas que as crianças nos dão dizem se o 
que falamos tem sentido para elas. Aos pais, dizia calmamente 
que “cada coisa tem seu tempo; as crianças precisam contar 
palitinhos e grãos de feijão antes de somar números no papel. 
Querendo dizer que não adianta pular etapas, é inútil”.

A escola, como espaço de escuta, ganharia em resultados 
satisfatórios, ao levar o indivíduo a falar. Conhecer a eficácia 
de externar as angústias, como também a necessidade que tem 
o docente da autoanálise para a busca do autoconhecimento. 
À escola cabe tratar do problema de difícil convivência, não 
somente como sendo um problema de caráter, na perspectiva 
de ser o caráter um conjunto de traços ou características 
psicológicas pessoais, que geram conflitos. Um profissional de 
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educação, ao se deparar com um aluno de caráter desprezível, 
o profissional sem a devida formação logo perde o interesse 
de penetrar na vida mental desse aluno. “O psicanalista pode 
e deve passar a adquirir a prioridade do seu interesse, mesmo 
que haja resistência de caráter”. (Freud, 1916/1974, p.351). 
Sendo considerada por Freud, a dissolução das resistências o 
fator crucial do trabalho analítico e não apenas a remissão dos 
sintomas.

Nessa abordagem, daremos como exemplo de sofrimento 
psíquico o ressentimento inconsciente, como sendo um vilão e 
também responsável direto pela saúde integral, relacionamentos, 
finanças e todos os aspectos como também na vida escolar, que 
provoca a todos, sensações desagradáveis. Sendo também uma 
forma de apego ao passado; de viver em confinamento. Assim, 
cabe à escola e aos demais segmentos da sociedade tratar do 
ressentimento, que é um sentimento sempre avassalador na 
vida de qualquer pessoa independente de ter muito ou pouco 
poder, sucesso e riqueza. 

É de qualquer modo, uma dor permanente que aprisiona, 
paralisa e que tem gerado sofrimento para o ser humano, de 
maneira Inconsciente. Na escola, como na sociedade atual, 
não se pode mais considerar nossos corpos como simples 
máquinas biológicas, seria, portanto desconsiderar a essência 
humana e toda sua complexidade. No entanto, à medida que o 
tempo passa, percebe-se que há uma ligação inseparável entre 
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as doenças físicas e problemas psíquicos, esta ligação é muito 
maior do que se pensava e isto está se tornando cada vez mais 
aceito por médicos e cientistas.

O Prof. Dr. Lazslo A. Ávila FAMERP Depto. Psiquiatria 
e Psicologia Médica In Relações Mente-Corpo Psicossomática 
Psicanalítica coloca para estudo contribuições de S. Freud. 

Encontramos, com efeito, e para nossa surpresa, 
que os diferentes sintomas histéricos desapareciam 
imediata e definitivamente quando se conseguia 
despertar com toda clareza a recordação do processo 
provocador, e com ela o afeto concomitante, e 
descrevia o paciente com o maior detalhe possível 
tal processo, dando expressão verbal ao afeto. A 
recordação desprovida de afeto carece quase sempre 
de eficácia. O processo psíquico primitivo deve ser 
repetido o mais vivamente possível, retroagido ao 
status nascendi, e ‘expresso’ depois. - In Estudios 
sobre la Histeria (1893-1895, p.43).

Portanto, é preciso compreender o ser como um todo e 
sentir com profundidade para possibilitar a mudança psíquica 
que deseje encontrar para se descobrir, enquanto corpo. Um ser 
único e subjetivo; e mudar a si mesmo é um trabalho no campo 
da subjetividade, mudar nesse campo exige esforço próprio, é 
ter que pensar em perder a própria essência de pronto deixar 
de ser quem pensa que é. Freud afirma que:

É impossível fugir à impressão de que as pessoas 
comumente empregam falsos padrões de avaliação 
– isto é, de que buscam poder, sucesso e riqueza para 
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elas mesmas e os admiram nos outros, subestimando 
tudo aquilo que verdadeiramente tem valor na vida. 
No entanto, ao formular qualquer juízo geral desse 
tipo, corremos o risco de esquecer quão variados são 
o mundo humano e sua vida mental. (...) Contudo, 
devido não só às discrepâncias existentes entre os 
pensamentos das pessoas e as suas ações, como 
também à diversidade de seus impulsos plenos de 
desejo, as coisas provavelmente não são tão simples 
assim. (In o Mal-Estar da Civilização, V.XXI, p. 73).

4 A REALIDADE E RESSENTIMENTOS 
INCONSCIENTES

Freud Considera a realidade como a única inimiga e a 
fonte de todo sofrimento, com a qual é impossível viver, de 
maneira que, se quisermos ser, de algum modo, felizes têm que 
romper todas as relações com ela (a realidade). Aprender a fazer 
uso de mecanismos de defesa como sublimar para conseguir 
sobreviver ao confinamento interno. Em outras palavras não é 
fácil viver prisioneiro de si mesmo. Assim a psicanalista Maria 
Rita Khel diz que, (KHEL, 2004):

O ressentimento possui uma característica que pode se 
constituir numa armadilha para a vida do indivíduo: tornar-
se escravo da sua impossibilidade de esquecer, pois, (re)sentir 
é sentir novamente, uma constante atualização da situação 
passada. Não ter assumido uma posição perante o outro que 
o vitimou, e passar a vida a ruminar, em um esforço psíquico, 
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para se manter na posição de vítima privilegiada, não se 
responsabilizando por suas escolhas pode parecer até um ato 
de covardia. O que geralmente não é percebido é que há um 
ganho secundário em se manter na posição de ofendido. O 
bonzinho, o que não responde pode, na verdade, ser aquele que 
não se implica. Que se exime de sua responsabilidade nesse ou 
naquele desfecho (KHEL, 2004, p.33).

Então, acessamos muitos níveis de consciência 
diariamente, sem perceber. Embora não possamos determinar 
com exatidão a qual nível eles pertencem (afinal, não existe 
uma régua ou medida para determinar o que é subjetivo aos 
olhos). Alguns hábitos compulsivos, como roer as unhas é algo 
que está se aproximando da superfície, percebemos, quando 
isso acontece e algumas vezes até conseguimos identificar 
seus motivos (que podem ser nervosismo ou ansiedade). 
Desta maneira, ele pode ser estudado e eliminado com relativa 
facilidade. Mas existem alguns tipos de sabotagens e bloqueios, 
que sequer são notados pela vítima porque são mais profundos 
e com causas completamente desconhecidos, tornando-
se invisíveis a quem o possui – a estes podemos chamar de 
inconscientes. 

Por ser inconsciente, além de não ser visto e compreendido, 
inevitavelmente será a causa de sofrimento, que servirá 
como despertador – a dor que desperta – para a consciência. 
Mesmo sem conhecer racionalmente a origem da angústia(dor 
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que aperta o peito), ela será revelada de forma espontânea, 
através de imagens, palavras ou sensações que se apresentam 
espontaneamente no processo analítico por associação livre. 
Ressentimento é aversão ao que ocorreu, portanto, embora 
nos provoque sensações desagradáveis, também é uma forma 
de apego ao passado. O mecanismo é basicamente o mesmo: 
sensações desconfortáveis originam pensamentos negativos, 
criando os assim chamados “problemas”. Eles sempre se iniciam 
em nossas emoções negativas – as sensações inconscientes – que 
alimentam o processo do pensamento descontrolado. Pessoa 
com pensamentos persistentes tem, antes de tudo, sensações 
repetitivas, porque é nelas que está a origem do processo. São 
estas mesmas sensações que dão origem a padrões mentais e 
emocionais negativos. 

A grande dificuldade é justamente perceber quando 
elas acontecem, por dois motivos básicos: primeiro, pela 
insensibilidade, segundo, porque algumas pessoas estão tão 
presas a eles que simplesmente não sabem como é sentir-
se bem, pois, ao nos minarmos de raivas, mágoas, tristezas, 
culpas e traumas, certamente, isso se manifestará em um 
nível físico. Quando somos tomados por acessos de raiva, há 
manifestação de tensão no estômago, nossas veias se dilatam, 
nossa pressão arterial se altera. Toda emoção é uma resposta 
física, diante de um desafio, portanto, mantendo estes estados 
constantemente e de forma prolongada, haverá a somatização, 
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ou seja, a manifestação desta carga negativa em nosso corpo. A 
doença é multicausal.  O adoecer deve ser entendido como uma 
quebra da harmonia entre as múltiplas instâncias do ser. 

5 A INTOLERÂNCIA DE GRUPOS ARTIFICIAIS E 
O PÂNICO DO INDIVÍDUO

Segundo McDolgall (1920 a 24), o ser gregário 
necessariamente busca fazer parte de um grupo seja esse grupo 
homogêneo, constituído pelos mesmos tipos de indivíduos 
que são os grupos naturais, e não homogêneos, que são os 
chamados grupos artificiais.  Daremos uma pauta para colocar 
a força externa de alienação, que tem os grupos artificiais, 
que é empregada para impedi-los de desagregar-se e, assim, 
evitar alterações em sua estrutura, a pessoa não tem escolha, 
se deseja ou não seguir como membro do grupo, qualquer que 
seja o desejo de abandoná-lo, irá defrontar-secom a perseguição 
ou severas punições e é observado nesses grupos altamente 
organizados, que são protegidos, na verdade, da dissolução tão 
somente pela maneira já citada. Surge, então, um fenômeno 
de pânico, quando as ordens de seus superiores não são mais 
atendidas e cada indivíduo passa a se preocupar apenas consigo 
mesmo. 

Os laços mútuos deixaram de existir e libera-se um medo 
gigantesco e insensato. No grupo, o pânico do indivíduo cessou 
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de existir, uma vez sozinho, a enfrentar o perigo pode achá-
lo maior. O pânico vem a surgir, seja pelo aumento do perigo 
comum, seja ao desaparecimento dos laços emocionais que 
mantém unido o grupo. Nesse caso, um grupo que se chame a si 
mesmo grupo de amor, tem de ser duro e inclemente para com 
aqueles que a ele não pertencem. No entanto, pessoas que não 
se agregam a esses grupos, antes de serem descrentes, estão 
psicologicamente em situação muito melhor nessa questão da 
intolerância (atualmente, um pouco menos do que no passado, 
tida como violenta e cruel). 

6 A REALIDADE DO CONSUMISMO E AS 
ANGÚSTIAS SOCIAIS 

Vê-se nas escolas casos de uma gama de estudantes 
jovens e adultos jogando suas vidas fora, todos os dias, 
alegando que estão impossibilitados de fazerem o que querem, 
apenas por causa de outras pessoas. Ouvem-se muitos relatos 
de pessoas dizendo que a vida delas é muito difícil. As pessoas 
só valorizam quem tem dinheiro e posses. Vemos, no entanto, 
uma sociedade doente, que se acha constantemente vivendo 
estresses, ansiedade, pânico, outros inúmeros problemas.

O que acontece? 
Por que temos uma sociedade como essa?
Evoluídos de Mentirinha? 
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A escola não prepara para a realidade?
Dentro desse dilema atual, deve o educador preocupar-

se somente com o que é possível? Diante do que a escola tem 
constatado pedagogicamente, que o fator principal para uma 
convivência saudável no espaço coletivo, não necessariamente 
está diretamente ligado ao comportamento, em si, mas de 
causas que tenham provocado comportamentos indesejáveis e 
que não se resume num problema de caráter simplesmente, 
mas de causa subjetiva, mais profunda, necessitando de análise 
das queixas dos sintomas. 

A socialização sendo fator primordial na escola deve 
ser entendida como um processo de ordenamento do modo 
de Convivência e emancipação do Ser. Um discente, que não 
consegue internalizar regras sociais, é evidente que viverá em 
conflito com o meio social. A psicanálise bem pode contribuir 
com a educação, pois tem se preocupado na perspectiva de 
preparar para a realidade, a realidade do impossível, ou seja, 
do desejo, “o desejo que desajusta tudo” causando transtornos 
ao ser. 

Entretanto, trataremos de um dos males da sociedade 
de hoje, que é o excesso de consumo. A felicidade passa a ser 
pautada na aquisição de bens e poder no consumo. Assim, é 
mais feliz quem consumir mais. Essa nova conjuntura leva o 
indivíduo a criar uma identidade pautada no consumismo, 
transformando tudo e todos em mercadorias que podem ser 
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consumidas, coagindo o indivíduo a comprar para se sentir 
feliz, tornando o que se pode chamar de ditadura da felicidade. 
Esta felicidade material faz com que a sociedade torne-se cada 
vez mais alienada – refém da própria existência. 

Em nossa civilização, constata-se o surgimento de um 
novo estilo de vida que influencia pessoas mais dotadas de 
sensibilidade para gostos, costumes, atitudes e comportamentos 
dos indivíduos, de forma geral. Os avanços tecnológicos e a 
busca exacerbada pelo prazer potencializam o individualismo, 
dando ênfase aos aspectos mais preponderantes do narcisismo 
em nossa sociedade. Na visão psicanalítica, o narcisismo, que 
acontece na infância, é considerado como primário e é parte do 
processo normal do desenvolvimento humano. Nesse primeiro 
momento, a energia libidinal estaria concentrada no Ego, 
servindo de proteção, além de fonte de fantasias. O Ser, nessa 
condição, está totalmente voltado para si. 

Essa etapa é indispensável para o desenvolvimento 
humano e não se confere a ela nenhuma patologia. O narcisismo, 
portanto, retrata a tendência do indivíduo de alimentar uma 
paixão por si mesmo. Noutras palavras, é um estado psicológico 
em que o ser humano é incapaz de amar outra pessoa além de 
si mesma. Segundo Freud (1930), isso acontece com todos, até 
certo ponto, a partir do qual deixa de ser saudável e torna-
sedoentio, conforme os parâmetros psicológicos e psiquiátricos. 
Com o desenvolvimento do indivíduo, essa energia libidinal 
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ligada ao Ego tende a se deslocar para os objetos, ou seja, o 
Ego narcísico passará a procurar no Outro à realização de seus 
desejos e satisfação. Quando isso não acontece, instala-se o 
narcisismo patológico.

7 SUBLIMAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA COM ARTE 
NA ESCOLA

Um projeto pedagógico que foi desenvolvido pela primeira 
vez no ano de 2011, em uma escola pública situada na cidade 
de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, feito com alunos 
de ensino fundamental e médio, demonstraram seus talentos. 

Era desejo da equipe pedagógica da escola organizar 
espaços para dar encaminhamento à produção artística dos 
alunos, no ambiente escolar, um sonho de abrir um ateliê de 
artes, a fim de trabalhar também os conhecimentos estéticos, 
uma vez que é possível desenvolver a arte para preencher os 
vazios deixados pelos desejos reprimidos, assim, compensando 
as frustrações, através do que a psicanálise chama de sublimar. 
“Nem todo neurótico possui grande talento para sublimação; 
pode-se presumir que muitos deles de modo algum teriam 
caídos enfermos se possuíssem a arte de sublimar seus 
instintos.” (FREUD, 1912, p.157). Esse projeto idealizado para 
fins pedagógico evidentemente concretizou-se e a arte foi 
ocupando espaço, dando vida à escola e contagiando a todos, 
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fazendo algo de belo acontecer, fruto de muita energia aplicada.
Surge, diante dos olhos de todos,a peça de teatro sobre 

“Os Perigos da Internet”, uma belíssima produção das alunas 
concluintes do Ensino Médio do turno vespertino. Uma exposição 
da história do Cinema Mudo, com um aluno caracterizado de 
Charles Chaplin, homenageando o grande nome da história 
do cinema. Trabalhos literários foram desenvolvidos com 
publicação de dois livros, ambos escritos pelos alunos e 
organizados pelos professores de língua portuguesa do Ensino 
Médio. 

A arte de escrever ganhou destaque, como também 
o trabalho musical com o canto em língua estrangeira, 
desenvolvido pelo professor da disciplina de Inglês, a partir 
de seminários na área de música, e avaliado através de um 
festival de música para culminância do projeto, que se realiza 
na Mostra de Arte e Cultura, numa culminância maior do ano 
letivo, juntamente a tantos outros trabalhos desenvolvidos 
por alunos e professores, como a montagem de um Planetário 
na escola, a réplica de uma cidade sustentável desenvolvidos 
na área de Física com orientação do professor responsável. 
Experiências Químicas apresentadas pelos alunos e professores 
da área, mostra fotográfica das aulas, passeios realizados de 
forma interdisciplinar, abrangendo diversas disciplinas. Varal 
poético de cordel pela professora de língua portuguesa do turno 
matutino, trabalhos abordando a temática da preservação 
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ambiental. 
Pesquisas sobre os eletrodomésticos usados no passado 

e pesquisas feitas também na área de Saúde, abordando o 
tema da sexualidade simbolizavam a arte da vida no processo 
reprodutivo. Já no campo da Educação Ambiental, a arte fez 
desabrochar um ambiente mais arborizado com o paisagismo 
que cuidou da fachada da escola e do bem estar das pessoas. 
Por fim, a constatação que saber ouvir a comunidade escolar 
e possibilitar a realização de seus desejos de poder expressar 
seus talentos através da arte resultou em satisfação pessoal e 
coletiva.  O trabalho pedagógico integrador deu-sepelo desejo 
de todos envolvidos e, assim, a educação fez-se no cotidiano 
da escola, causando a todos o prazer em concretizar, realizar, 
já que a arte pode ser um meio de mecanismo de defesa para 
suportarmos as dores da vida e de possibilitar um espaço escolar 
de boa convivência na vida das pessoas.

8 CONCLUSÃO

Ao final desse artigo, e diante do que foi exposto 
sobre o papel de educar para a realidade, como um provável 
caminho para a emancipação do ser. Na contemporaneidade, 
fez reconhecer que é possível educar para a realidade, desde 
que haja uma formação pedagógica atrelada aos conceitos da 
psicanálise, pois, através da perspectiva psicanalítica Freudiana 
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sobre a educação, no sentido de apontar o desejo como abertura 
no processo pedagógico e que sabendo acolher o desejo na 
formação do ser desejante, haverá possibilidades de educar 
para a realidade, a realidade do desejo. 

A formação do educando, como um ser único e gregário, 
mas sem definição de uma personalidade engessada às 
condições de grupos artificiais e amarras culturais, mas possível 
de se reconhecer no próprio desejo que mesmo, que reprimido, 
transborda para viver uma realidade insuportável que seja. 
Já, quando reconhecedor do seu próprio Eu, melhor saberá 
lidar com essa realidade tida por Freud como insuportável, 
inserindo-se num mundo em mudanças como sujeito, aberto 
à consciência, convivendo em sociedade, de forma mais crítica, 
valorizando o respeito à solidariedade e à tolerância, sabendo 
utilizar mecanismos de defesa para melhor suportar a inevitável 
realidade. 

É preciso repensar a prática pedagógica que não acolhe o 
desejo, simplesmente transpõe a outros contextos. A psicanálise 
facilita o autoconhecimento, no entanto, o trabalho pedagógico 
feito por um profissional melhor preparado com o olhar da 
psicanálise, leva a comprovar que, quanto mais consciente, 
o ser se tornarterá maior liberdade de agir, pensar e sentir. 
Conhecer o Eu verdadeiramente possibilita a saúde global. As 
pessoas têm buscado por ideias e caminhos sem sucesso para 
mudarem suas vidas.
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CAPÍTULO 3

CONTRIBUIÇÕES DA ARTE CÊNICA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA COGNIÇÃO E DA 

SOCIALIZAÇÃO DE EDUCANDOS COM ALTAS 
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO NO 

CREAECE - 2016

Rosana Maria Moura de Melo

1 INTRODUÇÃO

O conhecimento sobre as Altas Habilidades/Superdotação 
se faz necessário no contexto educacional brasileiro haja vista se 
está vivenciando a cada dia os desafios de uma educação especial 
inclusiva. É inegável o ganho real alcançado com a última Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n 9394/96) 
no tocante aos educandos com altas habilidades/superdotação, 
quanto ao reconhecimento de suas necessidades educacionais 
específicas, atendimento educacional especializado e aceleração 
de estudos, no âmbito da Educação Básica e Superior. Porém, 
estes educandos podem ser reconhecidos pelo alto desempenho 
escolar, mas não são incluídos nas práticas pedagógicas escolares 
de alto nível, nem têm acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo as capacidades de 
cada um. 
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Em se tratando do atendimento aos educandos com altas 
habilidades /superdotação, sabe-se que a própria identificação 
desses alunos ainda passa por grandes desafios nas escolas, 
assim como o estabelecimento de estratégias de ensino que 
possam satisfazer suas necessidades educacionais específicas, 
que são, por sua vez, advindas de seu próprio perfil.

Um dos mitos sobre o indivíduo com altas habilidades/
superdotação é a noção de que eles podem desenvolver seu 
potencial sem precisar de ajuda. É um engano pensar que 
esses indivíduos têm recursos suficientes para desenvolver 
sozinhos suas habilidades, não sendo necessário algum tipo de 
intervenção; o fato é que esses educandos necessitam de uma 
variedade de experiências enriquecedoras que estimulem seu 
potencial.

Essas experiências podem assumir formas variadas. 
Para alguns autores, significa completar em menor tempo o 
conteúdo proposto, permitindo, assim, a inclusão de novas 
unidades de estudo. Para outros, implica em uma investigação 
mais ampla a respeito dos tópicos que estão sendo ensinados, 
utilizando um maior número de fonte de informações. Ou ainda 
o desenvolvimento de projetos originais em determinadas áreas 
do conhecimento, podendo ser levado a efeito, tanto na própria 
sala de aula, como através de atividades extracurriculares.

Urge, portanto, professores capacitados para as salas de 
aulas regulares e para o atendimento educacional especializado 
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em salas de recursos ou em programas de enriquecimento. 
O desafio emergente é a aplicabilidade dessas estratégias de 
aprendizagem desafiadoras como programas de enriquecimento 
escolar diversificado que possam beneficiar tanto as suas 
próprias necessidades quanto o contexto escolar.

É nessa perspectiva que a Arte Cênica tem sido articulada 
pedagogicamente como estratégia de aprendizagem para os 
educandos com indicadores de altas habilidades/superdotação, 
considerando o significativo potencial que o Teatro tem como 
celeiro para uma dinâmica rica de ensino e aprendizagem.

Do ponto de vista da política de inclusão apoiada 
pelo Ministério da Educação (Brasil, 2005), flexibilizações 
curriculares e instrucionais devem ser planejadas a partir de 
cada situação particular e não como propostas universais. Dessa 
forma, fundamentados nos princípios de atenção à diversidade 
e direito de todos à educação de qualidade, chama-se a atenção 
para a necessidade de se criar um ambiente educacional que 
acolha e estimule o potencial promissor de educandos com 
altas habilidades/superdotação.

Foi considerando essa necessidade que a presente pesquisa 
se constituiu, buscando responder a seguinte pergunta: de 
que forma a Arte Cênica contribui para o desenvolvimento da 
cognição e da socialização dos educandos com indicadores de 
altas habilidades/superdotação?

Com o objetivo de analisar como o Teatro, utilizado 
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como estratégia de enriquecimento curricular, contribui 
para esse desenvolvimento, seguirão considerações acerca 
dessa ferramenta metodológica, assim como explorações 
das características dos educandos com altas habilidades/
superdotação. Na sequência, serão apresentadas a metodologia 
e a caracterização dos participantes; seguindo-se aos resultados 
e discussões.

2 A ARTE CÊNICA COMO FERRAMENTA PARA 
O DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE, DA 
SOCIALIZAÇÃO E DA AFETIVIDADE EM EDUCANDOS 
COM INDICADORES DE ALTAS HABILIDADES/
SUPERDOTAÇÃO
           

O Teatro é uma das expressões mais antigas, belas 
e vigorosas da cultura humana. Tem uma força onírica e 
fantástica, recheada de jogos de faz-de-conta, uma forma de 
brincar como criança que todo homem (uns menos, outros 
mais) carrega consigo pela vida afora.

A arte cênica como recurso pedagógico tem desenvolvido 
o potencial criativo dos educandos em várias dimensões, 
melhorando vários níveis de expressividade, desde o 
melhoramento da autoimagem, da autoestima, tornando-
os mais críticos, abertos e flexíveis. Além de torná-los mais 
responsáveis, centrados e espontâneos.

Em linhas gerais, sabe-se que a arte cênica contribui com 
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o aprimoramento das noções de espacialidade e temporalidade; 
ao mesmo tempo em que viabiliza a compreensão do limiar 
entre a abstração e a materialidade.

Constitui-se também como um recurso pedagógico 
estratégico para desenvolver vários aspectos cognitivos como: 
percepção, atenção seletiva, concentração, memorização, 
níveis de racionalidade, capacidade imaginativa, fantástica, 
diversidade de pensamentos: analítico, sintético, convergente/
divergente e espécies de raciocínios: lógico, dedutivo/indutivo, 
esquemático, causal, hierárquico e outros.

Também viabiliza o desenvolvimento do potencial criativo, 
melhorando níveis de fluência, elaboração e transformação 
das ideias; em especial, os níveis de pensamento analógico, 
facilitando o rompimento de limites das concepções usuais, 
multiplicando a compreensão de uma diversidade de pontos de 
vista e construindo sequências lógicas de ideias.

Vale ressaltar que o Teatro possibilita o desenvolvimento 
das funções executivas quanto à capacidade de tomada de decisão, 
capacidade de solução de problemas, de identificação de relações 
e padrões, de avaliação, de discriminação de pontos de vista e 
posturas. Favorece ainda o desenvolvimento das habilidades de 
autorregulação e de metacognição, constituindo-se como um 
recurso pedagógico fundamental para o desenvolvimento de 
uma maior capacidade de simbolização.

Nesse contexto, o Teatro melhora níveis de criticidade 
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do educando, viabilizando uma maior articulação dos recursos 
mnemônicos: memória fluida, cristalizada e semântica, gerando 
impacto na formação conceitual, interferindo positivamente 
na capacidade de transferência de significados e aumentando a 
tolerância à ambiguidade.

A arte cênica, além de colaborar com todo o espectro 
cognitivo do educando, abre espaço para um trabalho 
significativo de corporeidade e espacialidade, movimento e 
ritmo, oportunizando uma melhor exploração de todos os 
sentidos em um contexto psicomotor e de expressão verbal, 
não-verbal e sígnica.

Quanto à expressividade verbal e gestual, considera-
se uma boa oportunidade para desenvolver compreensão 
semântica, níveis de consciência fonológica, graus de entonação 
e ritmo, níveis e técnicas de interpretação.

A relevância da Arte Cênica como atividade de 
enriquecimento curricular se dá por várias razões. Uma 
delas diz respeito ao fato de se apresentar como proposta de 
brincadeira, gerando espaços para improvisações em um clima 
de espontaneidade; e, ao mesmo tempo, propiciando um maior 
envolvimento corporal e mental do educando que pode ser 
acompanhado de forma mais integral, diversificada, dinâmica 
e relacional.

Uma outra razão diz respeito ao fato de ser o Teatro 
uma modalidade artística multifacetada com amplas 
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possibilidades para o exercício da imaginação, criatividade, 
fantasia e espontaneidade, podendo ainda ser um instrumento 
fortalecedor do pensamento divergente, que é característico de 
quem tem altas habilidades, à medida em que esses educandos 
têm a possibilidade de vivenciar constantemente múltiplos 
pontos de vista através de variados personagens. 

Nesse contexto, essa forma de arte se adequa muito 
bem aos educandos com altas-habilidades que, sendo 
extremamente criativos, improvisam com muita frequência, 
fazendo jus ao seu ímpeto imaginativo e a sua autoconfiança, 
sendo considerado, muitas vezes, o seu texto improvisado, 
superior ao original, em termos de qualidade literária e cênica. 
Convém ressaltar que a naturalidade e a espontaneidade com 
que a cena é representada através desses improvisos dão à cena 
uma fidedignidade impressionante. Vale lembrar que uma das 
facetas da criatividade é a tolerância à ambiguidade, bem como a 
facilidade de compreensão de linguagem simbólica, metafórica 
e alegórica.

Ademais, o trabalho com a Arte Cênica favorece a 
socialização, tão importante para o desenvolvimento humano; 
principalmente, em se tratando de educandos que manifestam 
assincronismo, que é a manifestação do desenvolvimento 
em tempos distintos, como, por exemplo, é comum aos 
superdotados, o descompasso entre o desenvolvimento da área 
cognitiva e a emocional.
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3 A ARTE CÊNICA COMO ATIVIDADE DE 
ENRIQUECIMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO 
DAS ALTAS HABILIDADES / SUPERDOTAÇÃO DE 
ACORDO COM A PROPOSTA DE RENZULLI

Segundo Renzulli (1986) um educando com indicadores 
de altas habilidades apresenta o que ele chama de teoria dos três 
anéis: habilidade acima da média, criatividade e envolvimento 
com a tarefa, necessitando, portanto, ser potencialmente 
estimulado. Ele propõe atividades de enriquecimento apontando 
três tipos: atividade do tipo I, II, III.

Considerando esses pressupostos, considera-se 
que a criação de uma peça teatral com todas as etapas de 
elaboração, desde a criação do roteiro até os mínimos detalhes 
da encenação, perpassa todas as atividades propostas por 
Renzulli. Através da realização de um projeto artístico como 
uma peça teatral, os alunos têm a oportunidade de fazer todo 
o trajeto de aprendizagem desde o acesso às aulas expositivas, 
pesquisas interativas sobre as temáticas da peça, caracterização 
de personagens, análise de perfis de personalidade, realização 
de entrevistas, de estudos comparativos com roteiros cênicos 
diversificados até a escolha dos objetos cênicos necessários.

Nesse sentido, pode-se dizer que o jogo cênico é uma das 
propostas de atividade de enriquecimento que, de fato, viabiliza 
um envolvimento efetivo com a tarefa, estimulando várias áreas 
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do desenvolvimento humano como a motora, a psicológica, a 
linguística e a afetiva.

Também se constitui como uma atividade capaz de 
estimular de forma significativa o potencial criativo do aluno, 
visto que, nas várias etapas de realização do jogo cênico, há 
necessidade de elaboração e reelaboração de ideias, de exercício 
de fluência em vários níveis e, de diversas formas, como o nível 
corporal, o linguístico, o plástico, redimensionando toda uma 
linguagem artística essencialmente criativa.

Convém lembrar que, para uma atividade ser capaz de 
desenvolver a criatividade do aluno, faz-se necessário que esta 
desenvolva habilidades como fluidez, flexibilidade, originalidade, 
imaginação, curiosidade, capacidade de discriminação, 
independência de pensamento e tolerância a ambiguidades.

Ao realizar um trabalho artístico com educandos com 
indicadores de altas habilidades, pode-se observar um elevado 
nível de criatividade, considerando características como 
imaginação, originalidade e uma significativa capacidade de 
improvisação em virtude de seu pensamento divergente e de 
sua expressiva autenticidade. Eles conseguem dar à cena uma 
vivacidade plena de improvisos e espontaneidade.

Se, por um lado, a tarefa de professores e alunos se torna 
mais complexa e plena de sutilezas; por outro, configura-se 
mais desafiadora, criativa e prazerosa para todos.

Podemos afirmar que se estabelece em cena uma das 
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características mais significativas para o jogo cênico que é o 
desenvolvimento do potencial de verossimilhança, dando a cena 
uma autenticidade permeada de imaginação e originalidade.

4 CARACTERÍSTICAS DOS EDUCANDOS COM 
INDICADORES DE ALTAS HABILIDADES / 
SUPERDOTAÇÃO

No artigo 5º, Inciso III, da Resolução CNE Nº 2 de 
2001, que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação 
Especial na Educação Básica (Brasil, 2001), tem como acepção 
de educandos com altas habilidades/superdotação aqueles que 
apresentam grande facilidade de aprendizagem, dominam 
rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes.

Os Parâmetros curriculares Nacionais, em sua série 
de Adaptações Curriculares, Saberes e Práticas da Inclusão 
(Brasil, 2004), publicada pela Secretaria de Educação Especial 
do Ministério da Educação, atribuem os seguintes traços como 
comuns aos superdotados: Alto grau de curiosidade, boa 
memória, atenção concentrada, persistência, independência e 
autonomia, interesse por áreas e tópicos diversos, facilidade de 
aprendizagem, criatividade e imaginação, iniciativa, liderança, 
vocabulário avançado para sua idade cronológica, riqueza de 
expressão verbal (elaboração e fluência de ideias); habilidade 
para considerar pontos de vista de outras pessoas; facilidades 
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para interagir com crianças mais velhas e com adultos; 
habilidade para perceber discrepância entre ideias e pontos 
de vista; interesse por livros e outra fontes de conhecimento; 
senso de humor e originalidade para resolver problemas.

Apesar de não haver uma definição unânime de altas 
habilidades/superdotação, pode-se adotar o modelo dos três 
anéis, parecer do psicólogo Joseph Renzulli, do Research 
Institute for Gifted Education, da Universidade de Connecticut, 
nos Estados Unidos, um dos maiores especialistas no mundo 
nesta área. O autor aponta a necessidade premente da educação 
em estimular o desenvolvimento da capacidade criativa nos 
educandos com altas habilidades/superdotação que são aqueles 
que apresentam habilidades acima da média, em relação aos 
seus pares, em uma ou mais áreas da inteligência e também 
apresentam elevado nível de envolvimento com a tarefa e 
criatividade. 

5 FATORES COGNITIVOS, AFETIVOS E 
EMOCIONAIS 
 

A superdotação deve ser compreendida como um fenômeno 
multidimensional, abrangendo todas as características de 
desenvolvimento do educando, considerando, tanto aspectos 
cognitivos, quanto características afetivas, neuropsicomotoras 
e de personalidade.
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Cabe salientar que a concepção de superdotação é 
influenciada pelo contexto histórico e cultural e, por isso, pode 
variar de cultura para cultura em função do momento histórico 
e social.

O indivíduo superdotado manifesta um desempenho 
superior à média em uma ou mais áreas, comparados à 
população geral da mesma faixa etária (Winner,1998).

Silverman (2002) define o superdotado como um 
indivíduo que possui um desenvolvimento assincrônico entre 
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de características originais e autênticas do indivíduo.
Embora nem todos os indivíduos superdotados 

apresentem as mesmas características de desenvolvimento e 
comportamento, manifestando um perfil heterogêneo, algumas 
características são evidenciadas. Winner (1998) destaca algumas 
delas: Preferência por novos arranjos visuais; desenvolvimento 
físico precoce (sentar, engatinhar e caminhar); maior tempo de 
atenção e vigilância, reconhecendo desde cedo seus cuidadores; 
precocidade na aquisição da linguagem e conhecimento verbal; 
curiosidade intelectual, com elaboração de perguntas em nível 
mais avançado e persistência para alcançar a informação 
desejada; aprendizagem rápida com instrução mínima; super-
reatividade e sensibilidade; alto nível de energia que pode ser 
confundido com hipercinesia ou hiperatividade.

Com relação às características relacionadas à escola, a 
autora também salienta: leitura precoce, boa memória para 
informação verbal e/ou matemática; destaque em raciocínio 
lógico e abstrato; preferência por brincadeiras individuais; 
preferência por amigos mais velhos, próximos a ele em idade 
mental; interesse por problemas filosóficos, morais, políticos 
e sociais; assincronia entre as áreas intelectual, psicomotora, 
linguística e perceptual.

Renzulli, Smith, Callahan e Westberg (2000), ao 
desenvolverem uma escala para avaliar as características de 
educandos com desempenho superior, propuseram vários 
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fatores que devem ser analisados no processo de caracterização 
e identificação do educando superdotado. Entre eles, ressaltam-
se: quanto à habilidade intelectual, habilidade de lidar com 
abstrações; facilidade para lembrar informações; vocabulário 
avançado para idade ou série; facilidade em perceber relações 
de causa e efeito; habilidade de fazer observações perspicazes 
e sutis; grande bagagem sobre um tópico específico; habilidade 
de entender princípios não diretamente observados; grande 
bagagem sobre um tópico específico; habilidade de entender 
princípios não diretamente observados; grande bagagem de 
informações sobre uma variedade de tópicos; habilidade para 
transferir aprendizagens de uma situação para outra; habilidade 
de fazer generalizações sobre eventos, pessoas e coisas.

Quanto à criatividade: senso de humor, habilidade de 
pensamento imaginativo, atitude não conformista, pensamento 
divergente, espírito de aventura, disposição para correr riscos, 
habilidade de adaptar, melhorar ou modificar ideias; habilidade 
para produzir respostas incomuns, únicas ou inteligentes; 
disposição para fantasiar, brincar e manipular ideias; habilidade 
de gerar um grande número de ideias ou soluções para 
problemas ou questões.

Quanto à motivação: persistência quando se busca atingir 
um objetivo ou na realização de tarefas; interesse constante por 
certos tópicos ou problemas; comportamento que requer pouca 
orientação dos professores; envolvimento intenso quando 
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trabalha certos temas ou problemas; obstinação em procurar 
informações sobre tópicos de seu interesse; compromisso com 
projetos de longa duração; preferência por situações nas quais 
possa ter responsabilidade pessoal sobre o produto de seus 
esforços; pouca necessidade de motivação externa para finalizar 
um trabalho que inicialmente se mostrou estimulante.

Quanto à liderança: tendência a ser respeitado pelos 
colegas; autoconfiança quando interage com colegas da sua 
idade; comportamento cooperativo ao trabalhar com os outros; 
habilidade de articular ideias e de se comunicar bem com os 
outros; habilidade de organizar e trazer estrutura a coisas, 
pessoas e situações; tendência a dirigir as atividades quando está 
envolvido com outras pessoas, absorvendo responsabilidade 
diante de todas essas características. Ressalta-se que a 
heterogeneidade é prevalente e que nem todos os indivíduos 
possuem todas essas características listadas acima. Mesmo 
quando estas ocorrem simultaneamente e, em graus avançados, 
eles não estarão necessariamente focados ou dirigidos para a 
produção acadêmica ou criativa.

6 CARACTERÍSTICAS EMOCIONAIS E SOCIAIS 
DE EDUCANDOS COM ALTAS HABILIDADES/
SUPERDOTAÇÃO

Considerando a afetividade, os indivíduos superdotados 
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manifestam grande sensibilidade em decorrência do acúmulo 
de uma quantidade maior de informações e emoções, que 
geralmente estão além do que podem absorver e processar. O 
desenvolvimento emocional tem origem em processos internos 
e externos ao indivíduo facilitados pela alta capacidade e 
percepção aguçada. Para que possam compreender seu mundo 
emocional, esses indivíduos despendem um alto nível de energia 
psíquica, muitas vezes incompatível com sua idade cronológica.

Esses fatores, associados a um ambiente inadequado, 
podem desencadear problemas afetivos, visto que eles 
estão sempre acima da média com relação à bagagem de 
conhecimentos; no entanto, podem se sentir impotentes frente 
a algumas situações do cotidiano, por perceberem tudo com 
maior amplitude e agregar mais cedo componentes da ética e 
da moral. Os superdotados são definitivamente mais curiosos, 
sensíveis, perceptivos e apaixonados. Porém, demonstram mais 
descontentamento, frustração, ansiedade e, por vezes, mais 
resiliência.

Quanto às dificuldades emocionais mais frequentes, 
é possível encontrar, entre superdotados, indivíduos com 
problemas emocionais e sociais, consequência dos altos 
padrões de exigência característicos de comportamentos 
superdotados. Portanto, é comum encontrar educandos com 
alto potencial cognitivo que não manifestam desempenho 
acadêmico compatível com sua potencialidade. Esse paradoxo 
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pode promover dificuldades emocionais ainda mais acentuadas, 
geralmente relacionadas ao autoconceito comprometido, 
isolamento social e baixa resistência à frustração.

Davis e Rimm (1994) destacam as seguintes características 
afetivas: dificuldades nos relacionamentos sociais; dificuldade 
em aceitar críticas; não conformismo e resistência a autoridades; 
recusa em realizar tarefas rotineiras e repetitivas; excesso de 
competitividade; intensidade de emoções; preocupações éticas 
e estéticas; ansiedade, persistência e autoconsciência elevada.

A forma peculiar de observar o mundo e a consciência 
precoce das dinâmicas sociais torna-se uma oportunidade 
para que superdotados desenvolvam estruturas sofisticadas 
de valores, senso ético e de justiça. Em contrapartida, caso as 
percepções e interpretações advindas dessas estruturas sejam 
continuamente frustradas, pode ocorrer uma introspecção dos 
sentimentos e opiniões, suscitando retraimento social.

É exatamente essa maneira peculiar de ser e estar 
no mundo, intensificada pela sensibilidade, curiosidade e 
assincronia de desenvolvimento, que pode desencadear as 
seguintes características: dificuldade de relacionamento com 
colegas de mesma idade que não compartilham dos mesmos 
interesses; perfeccionismo, vulnerabilidade a críticas dos 
outros e de si mesmo; problemas de conduta (por exemplo, 
indisciplina); especialmente durante a realização de tarefas 
pouco desafiadoras; grande empatia em relação ao outro 
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como resultado de sua sensibilidade exacerbada; interesse 
por problemas filosóficos, morais, políticos e sociais; tédio 
em relação às atividades curriculares regulares e tendência a 
questionar regras.

Quanto às características da superdotação e possíveis 
problemas, apresentam-se: perfeccionismo com expectativas 
pouco realistas e muitas horas de trabalho com baixa 
produtividade; hipersensibilidade do sistema nervoso: 
hiperatividade e distração que levam a déficits de atenção; 
iniciativa e autossuficiência: tendência em dominar as discussões 
e atividades; poder de concentração e comportamento dirigido 
para metas: resistência a interrupções e obstinação; avançadas 
estratégias de análise e resolução de problemas, percepção de 
relações complexas entre ideias e fatos: impaciência com os 
detalhes; resistência com a rotina, originalidade e criatividade: 
pensamento divergente. A percepção dos pares, quanto a esses 
aspectos, normalmente provoca discriminação e sentimentos 
de inconformismo.

Além disso, aprendizagem eficiente, boa memória, 
extensa base de conhecimentos e capacidade de observação 
podem, contraditoriamente, desenvolver hábitos improdutivos 
de trabalho, pouca dedicação e interesse pela busca de novas 
estratégias de resolução de problemas e baixo rendimento 
acadêmico. Também, a independência e o inconformismo: 
repulsa por uma estrutura rígida de aula, rebeldia e oposição às 
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pressões sociais dos adultos, incompreensão por parte de pais, 
educadores e pares. Ainda, grande senso de humor: podem 
revelar-se indivíduos sarcásticos e ofender aos que os rodeiam.

É fundamental compreender que a identificação imprecisa 
e o atendimento inadequado à população superdotada podem 
colocar o educando em risco de fracasso escolar, inclusive 
comprometendo seu desenvolvimento socioemocional, 
dificultando o desenvolvimento de seu potencial.

Portanto, quanto à caracterização de educandos com 
altas habilidades/superdotação, há de se considerar no escopo 
conceitual, pelo menos, quatro eixos que têm manifestado 
consistência na manifestação do fenômeno da superdotação 
e parecem ser consenso entre os pesquisadores da área. São 
eles: heterogeneidade: diversidade de habilidades e graus de 
manifestação; multipotencialidade: confluência de habilidades 
e interesses característicos de alguns indivíduos superdotados; 
assincronia no desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor 
e social; possibilidade de desenvolvimento de problemas 
emocionais, de aprendizagem, comportamental e social.

Ademais, deve-se considerar que educandos com altas 
habilidades/superdotação podem apresentar alguma condição 
associada que camuflam suas reais potencialidades, como o 
caso dos educandos com dupla excepcionalidade.

O educando superdotado necessita de um 
acompanhamento especializado que contribua para o 
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desenvolvimento de suas habilidades, para o fortalecimento de 
suas características produtivas e que o incentive a valorizar sua 
sensibilidade, criatividade e aprendizagem em busca de uma 
vida mais produtiva e feliz.

O processo de identificação desses alunos deve estar 
diluído em diversas fases. Quanto mais cedo a identificação, 
mais garantido o desenvolvimento saudável desses educandos. 
Os instrumentos de identificação mais utilizados nos programas 
de Atendimento Educacional Especializado aos educandos com 
altas habilidades/superdotação têm sido: Testes psicométricos; 
escalas de características; questionários; observação do 
comportamento; entrevistas com a família e professores, entre 
outros.

Quanto aos testes padronizados, apenas o escore 
mensurado não garante que um educando seja ou não superdotado 
e, muito menos, pode predizer as futuras habilidades que o 
indivíduo poderá desenvolver. Testes psicométricos e escalas de 
características não estabelecem diagnósticos; no entanto, são 
ferramentas significativas e servem de rastreamento, visto que 
dispõem de dados objetivos úteis para avaliação, intervenção e 
pesquisa.

Segundo Renzulli (1986), a avaliação deve ir além das 
habilidades refletidas nos testes de inteligência, de aptidão e 
de desempenho. O renomado autor propõe que a ênfase seja 
dada nas observações feitas durante o engajamento da criança 
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em alguma atividade de seu interesse. Essa mesma observação 
relaciona-se à manifestação da criatividade, que pode ser 
avaliada a partir da análise de seus produtos criativos, além dos 
testes de criatividade disponíveis (ALENCAR & FLEITH, 2001).

O processo de identificação proposto por Renzulli 
compreende o citado “modelo dos três anéis” (os comportamentos 
de superdotação são considerados resultados da interação 
de três fatores: habilidade acima da média, criatividade e 
envolvimento com a tarefa). Nesta perspectiva, o educando 
deverá ser observado por um período de, no mínimo, quatro 
meses; respeitando-se as particularidades de cada caso.

Outro aspecto importante inerente ao processo de 
identificação é a observação da intensidade, da frequência e da 
consistência em que se manifestam os comportamentos, o que 
requer uma avaliação mais demorada, geralmente realizada em 
um período que leva de 4 (quatro) meses a 1 (um) ano.

Alguns profissionais da Psicologia utilizam os testes 
padronizados de inteligência (QI) para a identificação, como 
por exemplo, o WISC, Raven, Colúmbia, etc. como forma de 
rastreamento para a detecção de algumas áreas da inteligência, 
visto que estes se mostram limitados para avaliar significativos 
comportamentos inteligentes como comunicação, liderança, 
solução de problemas do cotidiano, além de fatores emocionais.

Vale destacar que a avaliação pode ser feita por pessoas 
que tenham recebido capacitação adequada e suficiente sobre 
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altas habilidades/superdotação, independente de sua formação 
inicial. Na escola, por exemplo, não há necessidade de “laudo” 
para que se proceda o Atendimento Educacional Especializado, 
visto que o documento que informa quanto às altas habilidades/
superdotação do aluno é o Parecer Pedagógico. Este, portanto, 
deve ser elaborado por um profissional da educação e, 
segundo o que define a legislação educacional, a identificação 
e esse Atendimento Educacional Especializado precisa ser 
devidamente registrado no histórico escolar.

7 METODOLOGIA

A investigação realizada utilizou-se de procedimentos 
coerentes com o modelo da pesquisa descritiva característica 
de um estudo de caso, com paradigmas qualitativos dos dados, 
caracterizando-se como uma pesquisa quanti-qualitativa. 
Quanto ao aspecto quantitativo, foi relacionada a amostra e as 
variáveis da pesquisa. Quanto à técnica, a pesquisa foi realizada 
com entrevista por questionário aberto. Esta técnica indicou a 
possibilidade de mensurar, com maior precisão, as informações 
dadas pelos informantes: educandos, pais ou responsáveis, 
professores, pedagogos e psicólogos do Centro de Referência em 
Educação e Atendimento Especializado do Ceará – CREAECE 
em Fortaleza, Ceará, Brasil.

Os dados empíricos foram coletados por meio de 
questionário – entrevistas com perguntas abertas, constituindo-
se o instrumento central da pesquisa. Este instrumento foi 
escolhido para que os entrevistados (educandos, pais ou 
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responsáveis, professores, pedagogos e psicólogos) pudessem 
se expressar à vontade.

Desse modo, construiu-se um questionário aberto 
composto por 10 (dez) questões para cada um dos segmentos 
acima referidos.

Esse questionário foi aplicado no CREAECE, durante 
o período dos atendimentos com os educandos, os pais ou 
responsáveis, os professores, os pedagogos e os psicólogos. 
(Os familiares têm atendimento com psicólogos durante os 
atendimentos dos respectivos filhos). Antes da aplicação das 
entrevistas, a pesquisadora explicou o motivo da pesquisa, 
fazendo alguns esclarecimentos sobre as questões.

Quanto aos procedimentos de tratamento e análise 
da informação, terminada a aplicação e o recolhimento 
das entrevistas, passou-se a tabulação dos dados, a análise 
estatística e a construção dos gráficos através dos programas 
Excel da Microsoft. O tratamento orientou-se pela verificação 
das respostas, considerando as convergências e divergências de 
pontos de vista.

7.1 CONTEXTUALIZANDO O CREAECE

O Centro de Referência em Educação e Atendimento 
Especializado do Ceará – CREAECE atende o público da 
educação especial – educandos com deficiência visual, auditiva, 
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surdocegueira, deficiência intelectual, autismo, síndrome de 
down, paralisia cerebral, síndrome de asperger, TDAH, dislexia, 
hidrocefalia, outras especificidades relacionadas à deficiência e 
altas habilidades/superdotação. O Centro é frequentado desde 
o ano letivo de 2015, extensivo a 2016, por 383 (trezentos e 
oitenta e três) educandos, dos quais 23 (vinte e três) têm 
indicadores de altas habilidades/superdotação.

O CREAECE foi estruturado com base em três pilares: 
Atendimento Educacional Especializado - AEE, formação 
continuada nas diversas áreas da Educação Especial e produção 
de material didático e pedagógico. 
 
7.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES

O questionário foi distribuído para 7 (sete) educandos do 
6º ao 9º ano do ensino fundamental e uma educanda do ensino 
médio, regularmente matriculados em suas respectivas escolas. 
O questionário foi aplicado com 7 (sete) professores, 7 (sete) 
pedagogos, 7 (sete) psicólogos e 7 (sete) pais/responsáveis. 

8. RESULTADOS E DISCUSSÕES

8.1 PESQUISA COM OS EDUCANDOS
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Com relação às contribuições da Arte Cênica como 
atividade de enriquecimento para educandos com altas 
habilidades/superdotação, eles consideraram muito importante 
a realização das peças teatrais, apontando que esse tipo de 
atividade favoreceu a expressão verbal e corporal, facilitando a 
liberação de energia e a intensidade, assim como fortalecendo 
a memória, haja vista a necessidade de memorização dos textos 
cênicos.

Os educandos entrevistados apontaram também a 
Arte Cênica como responsável por promover a interação 
e a criatividade, facilitando a extroversão, aumentando a 
autoconfiança, melhorando o desempenho em várias outras 
áreas. Declararam ainda que o Teatro contribuiu sobremaneira 
com a socialização, principalmente em se tratando de vencer a 
timidez pessoal.

8.2 PESQUISA COM OS PAIS OU RESPONSÁVEIS

Um dos objetivos da pesquisa era conhecer a percepção 
desses pais ou responsáveis quanto aos avanços de seus 
respectivos filhos no tocante à cognição e à socialização.

A maioria dos pais ou responsáveis entrevistados 
respondeu que a Arte Cênica contribuiu para o fortalecimento 
da memória em virtude da necessidade de memorização dos 
textos cênicos. Todos consideraram a atenção, a concentração, 
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a socialização e a expressividade contribuições valiosíssimas 
para a aprendizagem.

A maioria deles declarou ainda que a Arte Cênica melhorou 
a expressão verbal e corporal de seus filhos, reconhecendo 
também o avanço na percepção, na atenção e na memória, 
afirmando também que o Teatro gerou mais criatividade, 
melhor socialização, bem como autonomia.

Dois pais ou responsáveis declararam que o Teatro gerou 
mais atenção, mais criatividade e socialização, melhorando 
inclusive o processo de autorregulação de seus filhos pela 
necessidade de ter que esperar a “sua vez”.

Outro pontuou ainda que a Arte Cênica contribuía para 
tirar a sensação de tédio vivenciada a partir do currículo regular 
da escola.

8.3 PESQUISA COM OS PROFESSORES

Buscou-se verificar se os professores do CREAECE que 
atendem educandos com indicadores de altas habilidades/
superdotação reconhecem a Arte Cênica como um recurso 
metodológico eficaz para desenvolver os aspectos cognitivos 
desses educandos, bem como melhorar a socialização e a 
criatividade. O resultado mostrou que 100% dos professores 
entrevistados reconhecem na Arte Cênica um excelente 
instrumento metodológico para desenvolver a cognição dos 
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educandos com altas habilidades/superdotação.
Todos os docentes (100%) concordaram em afirmar que 

a Arte Cênica contribui para estimular o processo cognitivo, em 
especial a percepção, a atenção, a concentração e a memória, 
além de favorecer o desenvolvimento das habilidades sociais e 
a criatividade.

Outro ponto favorável apontado pelos professores diz 
respeito ao desenvolvimento da expressão, tanto corporal como 
verbal, visto que, através da Arte Cênica, várias linguagens podem 
ser articuladas e integradas, gerando maior espontaneidade e 
verossimilhança.

Outro professor pontuou que a Arte Cênica se 
constitui como uma atividade de enriquecimento curricular 
extremamente eficaz por se tratar de um espaço polissêmico 
onde significados se constroem em múltiplas perspectivas.

8.4 PESQUISA COM OS PEDAGOGOS

Quanto aos pedagogos, o resultado evidenciou que 
estes também reconhecem os benefícios desse instrumento 
metodológico. A maioria deles afirmou que a Arte Cênica 
contribui para o desenvolvimento da cognição, principalmente 
em relação à percepção, à atenção, à concentração e à memória.

Também confirmaram a contribuição do Teatro no tocante 
à criatividade, reconhecendo a necessidade que o superdotado 
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tem de desabrochar seu potencial criativo em latência, além de 
liberar energia psíquica.

A maioria deles defendeu ainda a ideia de que a Arte Cênica 
contribui com os processos de interatividade e socialização, 
facilitando possíveis desinibições e bloqueios com relação à 
exposição ao público.

8.5 PESQUISA COM OS PSICÓLOGOS

Quanto aos psicólogos, o resultado indicou que estes 
também atribuem à Arte Cênica os benefícios de aprendizagem 
no tocante à percepção, à atenção, à concentração e à memória.

A maioria dos psicólogos entrevistados declarou que a 
intensidade emocional e a alta sensibilidade desses educandos, 
sendo trabalhadas através do Teatro, favorece a aprendizagem, 
redimensionando o ato cênico, visto que tais manifestações se 
constituem como potencial para a criação artística. Afirmaram 
ainda que essas características são significativas em se tratando 
do trabalho cênico, além de enriquecer a expressividade e a 
performance do educando.

Um dos psicólogos entrevistados declarou que essas 
peculiaridades, quando associadas ao assincronismo, podem 
favorecer o trabalho cênico, podendo contribuir também com a 
autorregulação e o metapensamento.

Além disso, afirmaram que a Arte Cênica contribui 
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principalmente na socialização do superdotado, melhorando 
a timidez pessoal, favorecendo ainda mais a facilidade de 
memorização que lhe é própria, à medida em que se faz 
necessária a memorização dos textos cênicos.

9 CONCLUSÕES
 

Foi seguindo o objetivo geral da pesquisa: analisar como 
a Arte Cênica, utilizada como estratégia de enriquecimento 
curricular, contribui para o desenvolvimento da cognição e 
da socialização desses educandos, que se buscou investigar 
a importância do Teatro como instrumento metodológico, 
sua dimensão, amplitude, potencial didático-pedagógico, 
verificando o impacto dessa aprendizagem nos educandos, 
considerando aspectos cognitivos, sociais e de potencial criativo.

A pesquisa realizada com os educandos com altas 
habilidades/superdotação, sujeitos da pesquisa, verificou 
que eles acreditam que a Arte Cênica contribui para o 
desenvolvimento da cognição, da socialização e da criatividade 
deles. Os professores igualmente acreditam na contribuição 
desse tipo de atividade para desenvolver o potencial discente. 
Da mesma forma, os pedagogos e psicólogos defendem a ideia 
de que a Arte Cênica contribui sobremaneira na socialização dos 
educandos com esse perfil. Enquanto os pais ou responsáveis 
também reconhecem a importância da Arte Cênica na vida 
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educacional de seus filhos, principalmente em se tratando da 
superação da timidez. 

Outro objetivo foi mostrar como a natureza da Arte 
Cênica com todo o seu potencial criativo é capaz de satisfazer 
as necessidades educacionais específicas dos educandos com 
altas habilidades/superdotação, considerando as características 
gerais desses educandos, como significativa sensibilidade, bem 
como pensamento criativo e divergente. 

As sugestões apresentadas para os profissionais do 
CREAECE foram: continuar fomentando o interesse para a 
Arte Cênica como um recurso didático-pedagógico rico para 
a cognição de quem tem indicadores de altas habilidades/
superdotação.

O resultado da pesquisa mostrou que os entrevistados 
acreditam que a Arte Cênica aumenta a capacidade de percepção, 
atenção, concentração e raciocínio dos educandos; também 
viabilizando maior socialização com base na interação com o 
outro.

Ademais, a pesquisa apontou para o fato de que, através 
da Arte Cênica, muitos conteúdos podem ser ensinados com 
mais dinamicidade, principalmente por se tratar de um trabalho 
didático-pedagógico potencialmente eficaz para exercitar 
tanto o corpo como a mente do educando, viabilizando assim 
uma aprendizagem mais integral e holística e, adequando-se 
melhor a um enriquecimento curricular para educandos com 
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indicadores de altas habilidades/superdotação.
Com base no que fora proposto investigar e o que se 

evidenciou, pode-se afirmar que a Arte Cênica como atividade 
de enriquecimento curricular foi considerada pela maioria dos 
participantes da pesquisa como um ótimo recurso metodológico 
para ser desenvolvido com os educandos com altas habilidades/
superdotação pelos motivos anteriormente citados.

Todos reconheceram a importância de utilizar esse 
recurso para exercitar a cognição desses educandos, no tocante 
à percepção, à atenção, à concentração e à memória. 

Ficou evidente que todos os segmentos reconheceram 
a riqueza de possibilidades advindas da Arte Cênica como 
atividade de enriquecimento. Com relação à postura de cada 
segmento, evidenciamos que alguns profissionais estabeleceram 
alguma condição em relação à condução dessas atividades 
cênicas, deixando claro que o avanço na aprendizagem e, no 
desenvolvimento do potencial cognitivo, também dependeria 
da abertura e da flexibilidade do profissional que estaria à 
frente dessas atividades.

Além disso, alegou-se ainda que tal profissional deveria 
estar aberto à natureza das altas habilidades/superdotação, 
bem como atento ao reconhecimento da necessidade de um 
espaço em que a espontaneidade desse perfil de educando, 
pudesse aflorar, liberando energia psíquica, criando, elaborando 
e reelaborando informação, gerando uma comunicação 
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essencialmente autêntica. 
É, portanto, nessa perspectiva de criação e, até de 

improviso, que o superdotado vai poder liberar lampejos de 
criatividade pura. Portanto, este poder criativo poderá ser 
manifestado de forma autônoma e independente, gerando 
inclusive uma sinergia criativa de alto nível entre seus pares.

Espera-se que esta pesquisa possa trazer à reflexão 
a natureza das necessidades educacionais específicas dos 
educandos com altas habilidades/superdotação, considerando 
seu potencial criativo, a engenhosidade e a natureza do 
pensamento divergente deles, para que outras alternativas 
de trabalho pedagógico possam ser pensadas a partir de suas 
idiossincrasias e especificidades educacionais.

Considerando ainda o universo dessa pesquisa, há que 
se reconhecer a riqueza das observações e reflexões feitas a 
partir daquilo que foi despertado pelo mundo da Arte Cênica, 
que traz em si, o imenso potencial humano, do ponto de vista 
imaginário e fantástico, levando-se a fazer um mergulho, tanto 
na profundidade, como na dimensão do talento humano a ser 
hoje e, sempre, cada vez mais e, melhor, explorado pelas futuras 
gerações.
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A AVALIAÇÃO EDUCACIONAL NA PERSPECTIVA 
DA AUTOAVALIAÇÃO DO PROFESSOR E DO 

DESEMPENHO DO ALUNO
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1 INTRODUÇÃO

A avaliação educacional é um trabalho realizado pelo 
docente, com o objetivo de diagnosticar o processo ensino 
aprendizagem através do rendimento dos alunos.Para Souza 
Filho (2008, p.2), “avaliação é um processo de reflexão contínua 
sobre uma ação, em um contexto coletivo para compreender 
o específico, buscando mudanças necessárias no processo 
educacional”.

Há várias maneiras de realizar uma avaliação educacional. 
Algumas escolas adotam o sistema de registro escrito, baseado 
no desempenho durante um período de observação, ou bimestre. 
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Outras ainda consideram os trabalhos, as provas, as tarefas, 
além de considerar as habilidades de cada um. O importante é 
perceber que a avaliação educacional é uma revisão do trabalho 
pedagógico desenvolvido em sala de aula, onde o avaliador 
(professor) também é personagem, porque o resultado da sua 
atuação, da metodologia utilizada, das relações interpessoais 
pode influenciar no desempenho do aluno.

Nesse ínterim, o objetivo do presente trabalho é analisar 
a avaliação educacional levando em consideração também 
a perspectiva da autoavaliação do professor e não apenaso 
desempenho do aluno, que pode sofrer influência daquele. 
A pesquisa tem caráter bibliográfico, com consultas a livros, 
revistas, produções acadêmicas, sites científicos e outras 
fontes confiáveis. Quanto ao objetivo do método de pesquisa, 
este é descritivo, cabendo ao pesquisador fazer o estudo, a 
análise, o registro e a interpretação dos fatos do mundo físico, 
sem a manipulação ou interferência, procurandodescobrir a 
frequência com que o fenômeno ocorre ou como se estrutura, não 
havendo interação ou envolvimento do pesquisador no assunto 
analisado. Quanto à abordagem do método de investigação, a 
pesquisa é qualitativa, focando no caráter subjetivo do objeto 
analisado, estudando as suas particularidades, conforme as 
experiências vivenciadas. 

2 AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
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A avaliação educacional possui um grande destaque 
nas discussões que envolvem o processo educativo. É um 
trabalho realizado pelo docente, com o objetivo de diagnosticar 
o processo ensino aprendizagem através do rendimento dos 
alunos.Nossa realidade é preocupante, em relação à avaliação 
da aprendizagem, pois é grande o índice de repetências; alunos 
desinteressados; e evadindo-se das salas de aulas.

Avaliação educacional, seguramente, é um tema que, 
além de se desdobrarem vários outros temas correlatos, ocupa 
um lugar privilegiado, explícita eimplicitamente, no conjunto 
de aspectos referentes à educação escolar, sobretudo se a 
considerarmosno âmbito da escolarização de massas, pois a 
consolidação da escola se fezacompanhar pari passu de práticas 
avaliativas de modo que a avaliação fossese conformando como 
uma das marcas mais indeléveis da própria escola,sobretudo 
quando seus resultados são destinados à definir as 
trajetóriasdos alunos. Esta avaliação, atualmente denominada 
de avaliação interna,não esteve isenta de problematizações e 
questionamentos, gerando umaliteratura gigantesca e toda 
sorte de regulamentações, inclusive tendomotivado iniciativas 
de políticas educacionais que procuraram conformá-laem 
moldes alternativos, como, por exemplo, é o caso da promoção 
automáticae até mesmo na organização do ensino em ciclos.

Cardoso (2011, p. 1) afirma que “o objetivo avaliação 
educacional é possibilitar aos alunos a superação das dificuldades 
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de aprendizagem e a evolução de suas potencialidades e 
permitir que eles desenvolvam um espírito crítico e autônomo 
dentro da sociedade em que vivem”. Ao avaliar, o professor deve 
empregar técnicas diferentes e recursos variados, para que se 
possa analisar o começo, o durante e o final de todo o processo 
educativo, para que, a partir de então, possa avançar e retomar 
o que foi insatisfatória para o método de aprendizagem dos 
educandos.

O sistema educacional, muitas vezes, tem se baseado 
na avaliação classificatória, com o anseio de verificar a 
aprendizagem ou competências através de medidas de 
quiantificação. Hoffmann (2008, p. 13) afirma que: “Essa não é 
apenas a concepção vigente entre professores, mas a crença de 
toda sociedade e que transparece em noticiários de jornais e da 
televisão, nos comentários das pessoas pertencentes a diferente 
níveissociais ou categorias profissionais”.

Entretanto, uma pergunta não pode calar: é esta a 
escola que hoje queremos e de que precisamos, dentro da 
pedagogia preocupada com a transformação, e não mais com 
a conservação?Claro que não. A sala de aula existe em função 
dos alunos, cabendo aos educadores refletirem se realmente 
respeitam-se os alunos, em relação ao acesso ao conhecimento 
e se considera-se quem são eles, de onde vieram, em que 
contexto vivem.

Diante disso, levar para a sala de aula um novo sentido 
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para o ensino e a aprendizagem e, consequentemente, para 
a avaliação. Essas questões devem ser avordadasa partir de 
uma escola em que o aluno tenha acesso aos bens culturais, 
ao conhecimento produzido historicamente, e possa adquirir 
habilidades para transformar os conteúdos em contexto 
social. Assim, a prática pedagógica e a prática de avaliação 
deverão superar o autoritarismo, o conteudismo, a punição, 
estabelecendo uma nova perspectiva para o processo de 
ensino, de aprendizagem e de avaliação educacional, marcado 
pela autonomia do educando e pela participação do aluno na 
sociedade de forma democrática. 

Partindo desses pressupostos, para que o aluno construa 
o seu conhecimento, a sua autonomia, é necessário que ele 
esteja inserido em um ambiente em que haja intervenções 
pedagógicas, onde o autoritarismo do adulto seja minimizado 
e onde os indivíduos que se relacionam considerem-se iguais, 
respeitando-se reciprocamente. Importante ainda dizer que o 
aluno deve ter oportunidade de participar da elaboração das 
regras, dos limites, dos critérios de avaliação, das tomadas de 
decisão, além de assumir pequenas responsabilidades.

Por outro lado, o professor, para acompanhar o 
desempenho dos alunos, além de registrar cotidianamente 
as considerações sobre o grupo todo e sobre cada um dos 
alunos, a partir das atividades desenvolvidas durante todo o 
trabalho pedagógico, deve autoavaliar-se, levando em conta 
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os parâmetros obtidos junto às avaliações de desempenho dos 
alunos, independentemente dos parâmetros e critérios formais 
instituídos. O nível de aprendizagem deve ter relação direta com 
a eficácia das metodologias de ensino aplicadas pelo professor, 
tanto sob o aspecto instrucional, quanto relacional. 

3 AUTOAVALIAÇÃO DO PROFESSOR

A avaliação da aprendizagem escolar é um meio e não um 
fim em si mesma. A prática escolar predominante hojerealiza-
se dentro de um modelo que pressupõe a educação como um 
mecanismo de conservação e reprodução da sociedade, sendo o 
autoritarismo elemento necessário para a garantia desse modelo 
social, utilizando a prática da avaliação manifestada de forma 
autoritária. Opostamente, é fundamental posicionar a avaliação 
a serviço de uma metodologia que entenda e esteja preocupada 
com a educação como mecanismo de transformação social.

No modelo burguês de sociedade, o poder é centralizado e 
hierarquizado, os exames são classificatórios, ou seja, classificam 
os alunos em aprovados ou reprovados e excluem grande parte 
dos educandos, estabelecendo uma escala de notas de zero a 
dez. Trata-se de um método seletivo e excludente. 

Nesse sentido observa-se o que Luckesi afirma:

A atual prática da avaliação escolar estipulou como 
função do ato de avaliar a classificação e não o 
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diagnóstico, como deveria ser constitutivamente. 
Ou seja, o julgamento de valor sobre o objeto 
avaliado passa a ter a função estática de classificar 
um objeto ou um ser humano histórico num padrão 
definitivamente determinado. Do ponto de vista da 
aprendizagem escolar, poderá ser definitivamente 
classificado como inferior, médio ou superior. 
Classificações essas que são registradas e podem ser 
transformadas em números e por isso, adquirem 
a possibilidade de serem somadas e divididas em 
médias (Luckesi, 1999, p. 34).

O ato de avaliar não é utilizado como forma de repensar 
as práticas pedagógicas, mas, sim,como meio de consolidá-
las, mesmo sem levar em consideração o contexto e o mundo 
em que o avaliando está situado, atribuindo-se um grande 
poder ao professor, quase sempre exercido com autoritarismo 
e prepotência.Com a função classificatória, a avaliação não 
auxilia o avanço e o crescimento do aluno, somente a função 
diagnóstica serve para essa finalidade, 

Sempre se entendeu que avaliar o aluno era verificar o 
quanto ele havia assimilado do conteúdo transmitido. Como 
afirmou Luckesi, ao Jornal do Brasil, em 2000, “o professor 
detém o poder: escolhe os assuntos das provas, elabora questões, 
julga se elas são adequadas, aplica-as, corrige, qualifica, aprova 
ou reprova. Ao educando cabe submeter-se a esse ritual e temer 
a exclusão”.

Esse uso autoritário da avaliação escolar transforma-a 
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em mecanismo disciplinador de condutas sociais. É uma prática 
comum ameaçar os alunos na escola com o poder e peso da 
avaliação, caso a ordem social da instituição ou das salas de aula 
sejam infligidas. De instrumento diagnóstico para o crescimento, 
a avaliação passa a ameaça, e disciplina os alunos pelo medo, 
ganha o direito e função de premiar ou castigar os educandos, 
dentro de um ritual pedagógico estratificado equivodamente. 
A avaliação não deveria ser fonte de decisão sobre o castigo, 
mas de decisão sobre os caminhos do desenvolvimento escolar 
sadio.

Perrenoud (1999) classifica as funções da avaliação entre 
muitas lógicas, as quais regulam a aprendizagem, o trabalho, 
as relações de autoridade e cooperação em aula e, de certa 
forma, as relações entre família e escola ou entre profissionais 
da educação. 

Ele afirma:

Avaliar é – cedo ou tarde – criar hierarquias de 
excelência em função das quais se decidirão a 
progressão no curso seguido, a seleção no início 
do Secundário, a orientação para diversos tipos de 
estudo, a certificação antes da entrada no mercado 
de trabalho e, frequentemente, a contratação. Avaliar 
é também privilegiar um modo de estar em aula e 
no mundo, valorizar formas e normas de excelência, 
definir um aluno modelo, aplicado e dócil para uns, 
imaginativo e autônomo para outros (Perrenoud, 
1999, p. 9).

A avaliação apenas deixará de ser autoritária se o modelo 
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social e a concepção teórico-prática da educação deixarem 
de ser autoritários. Então,o primeiro passo a redirecionar os 
caminhos da prática da avaliação é assumir um posicionamento 
pedagógico claro e explícito para que se possa orientar a prática 
pedagógica no planejamento, na execução e na avaliação. Isso 
implica o resgate da avaliação em sua essência constitutiva, ou 
seja, uma avaliação educacional voltada para a transformação. 
Para não ser autoritária e conservadora, deverá ter a função 
diagnóstica para auxiliar cada educando no seu processo de 
competência e crescimento para a autonomia.

A avaliação na perspectiva amorosa, afetiva e acolhedora, 
é aquela que traz na sua intencionalidade a integração e 
inclusão pelos mais variados meios, respeitando evalorizando 
a subjetividade do aluno no decorrer da construção do 
conhecimento. Essa forma de avaliar evita julgamentos e rótulos 
e não seleciona, mas faz um diagnóstico e por meio dele toma 
decisões para melhorar a aprendizagem do educando.

No mundo inteiro, a educação suscita um interesse 
crescente. Conforme osinterlocutores, ela é 
considerada, sucessivamente, como a chave da 
prosperidadeeconômica futura, como instrumento 
privilegiado da luta contra o desemprego,como 
a condição sinequa non da vitalidade cultural 
das sociedades cada vezmais orientadas para o 
lazer, como ponta de lança do progresso social e 
daigualdade, como a garantia de preservação dos 
valores democráticos ou como opassaporte para o 
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inclusão pelos mais variados meios, respeitando evalorizando 
a subjetividade do aluno no decorrer da construção do 
conhecimento. Essa forma de avaliar evita julgamentos e rótulos 
e não seleciona, mas faz um diagnóstico e por meio dele toma 
decisões para melhorar a aprendizagem do educando.

No mundo inteiro, a educação suscita um interesse 
crescente. Conforme osinterlocutores, ela é 
considerada, sucessivamente, como a chave da 
prosperidadeeconômica futura, como instrumento 
privilegiado da luta contra o desemprego,como 
a condição sinequa non da vitalidade cultural 
das sociedades cada vezmais orientadas para o 
lazer, como ponta de lança do progresso social e 
daigualdade, como a garantia de preservação dos 
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êxito individual.(PAPADOPOULUS, 2005, p.20)

Podemos entender a avaliação da aprendizagem escolar 
como um ato amoroso, na medida em que a avaliação tem por 
objetivo diagnosticar e incluir o educando pelos mais variados 
meios, no curso da aprendizagem satisfatória, que integre todas 
as suas experiências de vida (LUCKESI, 1999, p. 173).

Luckesi (1999) define avaliação da aprendizagem como 
um ato amoroso no sentido de que a avaliação por si só deve ser 
um ato acolhedor e inclusivo, que integra, diferentemente do 
julgamento puro e simples, que não dá oportunidades, distingue 
apenas o certo do errado partindo de padrões predeterminados. 
Assim, o verdadeiro papel da avaliação visa à inclusão, não à 
exclusão.

Entretanto, essa concepção representa uma revolução 
total e absoluta no processo de avaliação, porque passa, 
inexoravelmente, pelo autoavaliação do professor, ou seja, 
avaliar a própria postura e aspróprias práticas pedagógicas, de 
forma reflexiva e planejada. O fim do exercício escolar, para o 
professor, não deve ser apenas o fim de um ciclo e a espera do 
começo de um novo ciclo. Deve ser a chance de olhar para a 
trajetória percorrida durante o primeiro ciclo, para autoavaliar-
se e formular conceitos para perquirir novas metodologias 
e novas práticas pedagógicas, examinar e refazer agendas, 
fazer balanços dos projetos desenvolvidos, dos índices de 
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aprendizagem, da sua formação como docente e da sua relação 
com a comunidade, incluindo o seu papel como indutor de uma 
escola transformador. 

A autoavaliaçãodo professor deve buscarem busca 
da melhoria do processo de ensino e aprendizagem e, 
consequentemente, de avaliações mais justas, equânimes 
e, sobretudo, motivadoras e não punitivas. Deve ser uma 
grande aliada, visto que permite melhorar os processos para 
que a escola atinja os seus objetivos de aprendizagem. Outra 
vantagem do uso dessa ferramenta é contagiar a equipe. O 
autoconhecimento é indispensável para que o gestor de sala de 
aula analise a maneira como deve tomar as melhores decisões 
nos processos avaliativos, e reagir ante as adversidades, 
mostrando aosavaliandosque todos têm o que aprender no 
processo de reflexão. 

Uma vez semeada internamente a cultura da 
autoavaliação, fica mais fácil envolver a comunidade nos 
processos de avaliação e pedir opiniões sobre os rumos do ensino 
e da aprendizagem, porque, inevitavelmente, a autoavaliação 
leva sempre em conta a percepção das outras pessoas sobre 
si próprio, desimobilizando as idiossincrasias. A educação faz 
parte da especificidade humana, um ato de intervenção no 
mundo, é relacionada à cidadania. Segundo Freire (2009), “a 
educação não é transferência de conhecimentos, mas criação 
de possibilidades para a sua própria produção ou construção”. 



116 |O saber fazer docente e as relações sociais no desenvolvimento 

Editora Via  Dourada

aprendizagem, da sua formação como docente e da sua relação 
com a comunidade, incluindo o seu papel como indutor de uma 
escola transformador. 

A autoavaliaçãodo professor deve buscarem busca 
da melhoria do processo de ensino e aprendizagem e, 
consequentemente, de avaliações mais justas, equânimes 
e, sobretudo, motivadoras e não punitivas. Deve ser uma 
grande aliada, visto que permite melhorar os processos para 
que a escola atinja os seus objetivos de aprendizagem. Outra 
vantagem do uso dessa ferramenta é contagiar a equipe. O 
autoconhecimento é indispensável para que o gestor de sala de 
aula analise a maneira como deve tomar as melhores decisões 
nos processos avaliativos, e reagir ante as adversidades, 
mostrando aosavaliandosque todos têm o que aprender no 
processo de reflexão. 

Uma vez semeada internamente a cultura da 
autoavaliação, fica mais fácil envolver a comunidade nos 
processos de avaliação e pedir opiniões sobre os rumos do ensino 
e da aprendizagem, porque, inevitavelmente, a autoavaliação 
leva sempre em conta a percepção das outras pessoas sobre 
si próprio, desimobilizando as idiossincrasias. A educação faz 
parte da especificidade humana, um ato de intervenção no 
mundo, é relacionada à cidadania. Segundo Freire (2009), “a 
educação não é transferência de conhecimentos, mas criação 
de possibilidades para a sua própria produção ou construção”. 

Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1

É preciso que a educação vá além do poder do professor sobre 
o educando, que possibilite o desenvolvimento de habilidades 
e autonomia para que os cidadãos possam refletir sobre as 
condições que lhes são oferecidas.

4 CONCLUSÃO

A perspectiva de uma avaliação classificatória e seletiva 
torna-se um fator de exclusão escolar. Tradicionalmente, 
as experiências avaliativas remetem a uma concepção que 
classifica as aprendizagens em certas ou erradas, separando 
aqueles estudantes que aprenderam os conteúdos programados 
daqueles que aparentemente não aprenderam. Agindo sob essa 
perspectiva, alguns professores criam e utilizam a avaliação 
excludente, baseada no autoritarismo, na punição e na imposição 
de poder, perpetuando, assim, de geração em geração. a imagem 
da avaliação como atividade de controle e exclusão.

Nesse tipo de avaliação, as provas ou testes são fatores 
negativos de motivação para os estudantes, que, diante da 
ameaça do professor, dedicam-se aos estudos não porque os 
encaram como sendo importantes, necessários ou prazerosos, 
mas porque são ameaçados pela reprovação. São levados 
a estudar pelo medo, o que gera uma mera memorização 
momentânea.

Por outro lado, a avaliação inclusiva, ou seja, aquela 
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que busca a inclusão do aluno, baseia-se na valorização deste. 
Utilizando esse instrumento, o educador encara o aprendente 
como um indivíduo crítico, tornando o ensino e a aprendizagem 
mais agradável e produtiva. Busca formar cidadãos conscientes 
e não passivos. Nesse sentido, temos a contribuição de Demo 
(1994, p. 20), a respeito, quando diz que “o papel da educação 
é um fator de mudança na sociedade que tende a formar bons 
cidadãos, conscientes de seus direitos e deveres perante essa 
mesma sociedade”.

Levantando os pontos positivos da autoavaliação do 
professor, podemos afirmar que os objetivos do presente 
trabalho foram alcançados, porque ficou demonstrado que a 
autoavaliação do professor é capaz de descolá-lo do erro e do 
fracasso escolar geralmente atribuídosà reprovação do aluno. 
Nesse caso, o erro passa a fazer parte do aprendizado, mas, 
com a perspectiva de uma melhor oportunidade de recuperação 
e de crescimento, diante das situações no cotidiano ensino 
e aprendizagem, pois, segundo segundo Carvalho (1997, p. 
54),  “não existimos para decretar fracassos, mas promover 
aprendizagens”.

No entanto, nenhum estudo se esgota por si mesmo, 
porque é um fenômeno temporal e espacial, podendo este mesmo 
tema ser objeto de novas pesquisas e novas investigações, sobre 
diferentes prismas, espaços e tempos. 



118 |O saber fazer docente e as relações sociais no desenvolvimento 

Editora Via  Dourada

que busca a inclusão do aluno, baseia-se na valorização deste. 
Utilizando esse instrumento, o educador encara o aprendente 
como um indivíduo crítico, tornando o ensino e a aprendizagem 
mais agradável e produtiva. Busca formar cidadãos conscientes 
e não passivos. Nesse sentido, temos a contribuição de Demo 
(1994, p. 20), a respeito, quando diz que “o papel da educação 
é um fator de mudança na sociedade que tende a formar bons 
cidadãos, conscientes de seus direitos e deveres perante essa 
mesma sociedade”.

Levantando os pontos positivos da autoavaliação do 
professor, podemos afirmar que os objetivos do presente 
trabalho foram alcançados, porque ficou demonstrado que a 
autoavaliação do professor é capaz de descolá-lo do erro e do 
fracasso escolar geralmente atribuídosà reprovação do aluno. 
Nesse caso, o erro passa a fazer parte do aprendizado, mas, 
com a perspectiva de uma melhor oportunidade de recuperação 
e de crescimento, diante das situações no cotidiano ensino 
e aprendizagem, pois, segundo segundo Carvalho (1997, p. 
54),  “não existimos para decretar fracassos, mas promover 
aprendizagens”.

No entanto, nenhum estudo se esgota por si mesmo, 
porque é um fenômeno temporal e espacial, podendo este mesmo 
tema ser objeto de novas pesquisas e novas investigações, sobre 
diferentes prismas, espaços e tempos. 

Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.
htm. Acesso em 5 fev. 2016.

________. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
Curriculares Nacionais: introdução aos parâmetros 
curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. 
Disponível em: https://educacaopublica.cederj.edu.
br/artigos/17/12/a-avaliao-da-aprendizagem-escolar-
de-acordo-com-a-viso-da-psicopedagogia. Acesso em: 
14.05.17.

CARVALHO, José Sérgio de Fonseca de. As noções de erro e 
fracasso no contexto escolar: algumas considerações 
preliminares. In: AQUINO, JulioGroppa (Org.). Erro 
e fracasso na escola: alternativas teóricas e práticas. 
São Paulo: Summus, 1997.Disponível em: https://
educacaopublica.cederj.edu.br/artigos/17/12/a-avaliao-
da-aprendizagem-escolar-de-acordo-com-a-viso-da-
psicopedagogia. Acesso em: 14.05.17.

DEMO, Pedro. Educação e qualidade. Campinas: 
Papirus, 1994. Coleção Magistério-formação 
e trabalho pedagógico. Disponível em: https://
educacaopublica.cederj.edu.br/artigos/17/12/a-avaliao-
da-aprendizagem-escolar-de-acordo-com-a-viso-da-
psicopedagogia. Acesso em: 14.05.17.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários 
a prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2009.
Disponível em: https://educacaopublica.cederj.edu.
br/artigos/17/12/a-avaliao-da-aprendizagem-escolar-
de-acordo-com-a-viso-da-psicopedagogia. Acesso em: 
17.08.18.

Francisco Apoliano Albuquerque; Jefferson F. Rozendo; Maria das Graças T. da Silva | 119



120 |O saber fazer docente e as relações sociais no desenvolvimento 

Editora Via  Dourada

HOFFMANN, Jussara. Avaliação: mito & desafio – uma 
perspectiva construtivista. Educação e Realidade, 
Porto Alegre, 39ª ed. 2008.Disponível em: https://
educacaopublica.cederj.edu.br/artigos/17/12/a-avaliao-
da-aprendizagem-escolar-de-acordo-com-a-viso-da-
psicopedagogia. Acesso em: 17.08.18.

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem 
escolar: estudos e proposições. São Paulo: Cortez, 
1999. Disponível em: https://educacaopublica.cederj.edu.
br/artigos/17/12/a-avaliao-da-aprendizagem-escolar-
de-acordo-com-a-viso-da-psicopedagogia. Acesso em: 
09.10.16.

________. Avaliação da aprendizagem: compreensão e 
prática. Entrevista concedida ao Jornal do Brasil e 
publicada em 21 jul. 2000. Disponível em: http://www.
luckesi.com.br/textos/art_avaliacao/art_avaliacao_
entrev_jornal_do_Brasil2000.pdf. Acesso em 22 abr. 
2016.

________. Entrevista à revista Nova Escola, nº 191, abril 
2006. Disponível em: http://revistaescola.abril.com.
br/formacao/cipriano-carlos-luckesi-424733.shtml.
Disponível em: https://educacaopublica.cederj.edu.
br/artigos/17/12/a-avaliao-da-aprendizagem-escolar-
de-acordo-com-a-viso-da-psicopedagogia. Acesso em: 
09.10.16.

PAPADOPOULOS, G.S. Aprender para o século XXI. In: Delors, 
J., (org). A educaçãopara o século XXI. Porto Alegre: 
Artmed, 2005. Disponível em: https://www.avm.edu.br/
docpdf/monografias_publicadas/posdistancia/28706.
pdf. Acesso em: 24.04.18.

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à 



120 |O saber fazer docente e as relações sociais no desenvolvimento 

Editora Via  Dourada

HOFFMANN, Jussara. Avaliação: mito & desafio – uma 
perspectiva construtivista. Educação e Realidade, 
Porto Alegre, 39ª ed. 2008.Disponível em: https://
educacaopublica.cederj.edu.br/artigos/17/12/a-avaliao-
da-aprendizagem-escolar-de-acordo-com-a-viso-da-
psicopedagogia. Acesso em: 17.08.18.

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem 
escolar: estudos e proposições. São Paulo: Cortez, 
1999. Disponível em: https://educacaopublica.cederj.edu.
br/artigos/17/12/a-avaliao-da-aprendizagem-escolar-
de-acordo-com-a-viso-da-psicopedagogia. Acesso em: 
09.10.16.

________. Avaliação da aprendizagem: compreensão e 
prática. Entrevista concedida ao Jornal do Brasil e 
publicada em 21 jul. 2000. Disponível em: http://www.
luckesi.com.br/textos/art_avaliacao/art_avaliacao_
entrev_jornal_do_Brasil2000.pdf. Acesso em 22 abr. 
2016.

________. Entrevista à revista Nova Escola, nº 191, abril 
2006. Disponível em: http://revistaescola.abril.com.
br/formacao/cipriano-carlos-luckesi-424733.shtml.
Disponível em: https://educacaopublica.cederj.edu.
br/artigos/17/12/a-avaliao-da-aprendizagem-escolar-
de-acordo-com-a-viso-da-psicopedagogia. Acesso em: 
09.10.16.

PAPADOPOULOS, G.S. Aprender para o século XXI. In: Delors, 
J., (org). A educaçãopara o século XXI. Porto Alegre: 
Artmed, 2005. Disponível em: https://www.avm.edu.br/
docpdf/monografias_publicadas/posdistancia/28706.
pdf. Acesso em: 24.04.18.

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à 

Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1

regulamentação das aprendizagens – entre duas 
lógicas. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.Disponível 
em: https://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_
publicadas/posdistancia/28706.pdf. Acesso em: 24.04.18.

SHOR, Ira; FREIRE, Paulo. Medo e ousadia: o cotidiano do 
professor. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.Disponível 
em: https://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_
publicadas/posdistancia/28706.pdf. Acesso em: 24.04.18.

SOUZA FILHO, Marinho Celestino de. Discurso policial: 
a subjetividade em boletins de ocorrência. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003b. 
www.leffa.pro.br/tela4/Textos/Textos/Dissertacoes/
disserta_181.../Sergio_Jesus.pdf

Francisco Apoliano Albuquerque; Jefferson F. Rozendo; Maria das Graças T. da Silva | 121





Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1

CAPÍTULO 5

O TRABALHO COM IMAGEM EM SALA DE AULA: 
DESAFIOS E REFLEXÕES METODOLÓGICAS

Francisco Tarcilio Teles Forte1  

 1 INTRODUÇÃO 
 

A “Os olhos não vêem coisas, mas figuras de coisas que 
significam outras coisas. (...) o olhar percorre as ruas como 
se fossem páginas escritas: a cidade diz tudo o que você deve 
pensar, faz você repetir o discurso, e, enquanto você acredita 
estar visitando Tâmara, não faz nada além de registrar os 
nomes com os quais ela define a si própria e todas as partes...”  

Gostaria de iniciar perguntando se você já viu uma 
imagem que ainda hoje não esqueceu? De seus detalhes e do 
sentido pessoal ou social em que ela te tocou, a resposta acredito 
que em grande parte seja sim, pois, as imagens nos levam e 
fazem voltarmos no tempo e na memória em lugares que já 
existiram em nossas vidas ou em nossas relações sociais em 
nosso quotidiano; a que nos remente ao passado ou ao presente.
1 Francisco Tarcilio Teles Forte é Licenciado em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Graduado em Pedagogia. Mestre em 
Ciências da Educação. Doutor em Ciências da Educação na UNISAL. Especialista em História do Brasil e Especialista Metodologia do Ensino 
Profissionalizante nas Faculdades Integradas de Jacarepaguá Rio de Janeiro. Especialista em Gestão da Educação Pública na Universidade 
Federal de Juiz de Fora Minas Gerais - UFJF. Atualmente trabalha como técnico na Secretaria Municipal de Educação de Irauçuba e como 
professor efetivo da rede pública Estadual do Ceará. Na Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) Sobral Ministrou as Disciplinas: Estágio 
Supervisionado: Educação Patrimonial, História da América I, História da América II, terra e poder e cultura e História da Educação.  Trabalha 
em temas como: História da educação e avaliação escolar em larga. Trabalhos importantes na Linha de Pesquisa em História: A feira Livre 
em Irauçuba e Projeto de Revitalização de 2005, O Trabalho Com Imagem em Sala de Aula: Reflexões Teóricas e Metodológicas e História da 
África: Um Universo de Erros em Sua Discussão. Na linha de pesquisa em Educação trabalha atualmente e pesquisa o tema Avaliação Escolar 
em Larga Escala (Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará - SPAECE).
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No entanto nossa reflexão caminha no sentido da 
objetividade e nas subjetividades da analises da imagem 
enquanto vestígio social do quotidiano e, da importância do 
uso da mesma enquanto objeto facilitador do processo ensino 
aprendizagem de conceitos sociais importantes no ensino 
fundamental e médio.

Acredito como educador que seja essencial o uso 
de imagens em sala de aula para o desenvolvimento das 
competências e habilidades para o século XXI, onde o aluno 
deve ser preparado para lidar e identificar a informação contida 
em diversas linguagens como à música, poesia, trovas, tiras, 
charge, dança, pinturas artísticas, esculturas, imagens fílmicas, 
retratos, mapas e outras formas de expressão do mundo social 
e físico.

Defendo, portanto e acredito que o profissional da 
educação deve desenvolver essas competências para uma 
melhor formação tanto de conteúdos como de indivíduos críticos 
capazes de questionarem suas realidades e transformarem, 
construindo novos padrões e maneiras de lidarem com seus 
quotidianos e, com elementos importantes para compreensão 
das relações que os cercam de forma desigual.

Portanto torna-se importante nesse momento 
desenvolvermos competências e habilidades para leitura e 
interpretação das imagens, pois, estamos vivemos a “civilização 
das imagens” como descreveu Marc Bloch, em seu clássico a 
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história é a ciência do homem no espaço e no tempo. Daí cabe 
em nosso campo de estudos uma análise dessas questões.

Queria destacar algumas competências que considero 
importante para que o professor procure desenvolver em 
seus alunos em início desse novo século: domínio da leitura 
de diferentes linguagens, capacidade propor mudanças em 
suas comunidades “reconhece-se”, capacidade crítica de ver os 
meios de comunicação. Embora exista despreparo para lidar e 
desenvolver essas competências e habilidades é necessário uma 
ação nesse sentido de mudança, “dominar procedimentos de 
pesquisa escolar e de produção de texto, aprendendo a observar 
e colher informações de diferentes paisagens e registro escrito, 
iconográfico, sonoros e materiais”  

 
2 TRABALHO COM IMAGENS FIXAS
 

É tarefa do professor historicizar e atentar aos seus alunos 
a capacidade de entender os processos sociais e a transformação 
da informação em conhecimentos eficazes em suas comunidades 
e, isso nos como mediadores do conhecimento onde devemos 
discutir essas verdades impostas por diferentes linguagens 
códigos e símbolos, como destacou BITTENCOURT:

“(...) escola sofreu e continua sofrendo cada vez mais 
a concorrência da mídia, com geração de alunos 
formados por uma gama de informações obtidas por 
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intermédio de sistema de comunicação Audi visuais, 
por um repertório de dados obtidos por imagens e 
sons, com formas de transmissão diferentes das que 
tem sido realizadas pelo professor, que se comunica 
pela oralidade, lousa, giz, cadernos e livros na sala 
de aula.”

Nesse caso considero a leitura da imagem uma estratégia 
privilegiada, embora mereça em sua análise ponderações 
teóricas e metodológicas, ainda mais quando se leva em conta 
que a imagem é polissêmica condutoras de vários significados 
de acordo o contexto e finalidade de sua produção, circulação 
e consumo. E pode revelar várias nuanças e comportamentos 
individuais e sociais, contudo a imagem nos mostrada hoje 
tem um significado podendo não ser o mesmo com o passar 
do tempo ou para outros sujeitos em tempo e espaços sociais 
diferentes isso exige cuidados.

Com isso somos convidados a dá uma interpretação da 
leitura das imagens que nos são apresentadas com base em 
perguntas que são feitas hoje e dada uma interpretação em nosso 
tempo, pois, do passado temos apenas remanescências em parte 
jamais em sua totalidade, assim jamais podemos sentimos os 
gosto e sabores já consumidos por nossos antepassados.

Aqui faço considerações sobre o uso da imagem em 
espacial à imagem fixa, presente em livros didáticos onde com 
passa do tempo ela foi ganhando mais destaque e espaço e 
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cores, sendo vislumbrante na apresentação do material embora 
pouco usada por professores que sem preparo ainda continuam 
tratando apenas como elemento decorado das páginas junto 
aos textos. 

Embora não considerem mais ou menos importante que 
os textos mais acredito que elas merecem uma reflexão para 
compreensão dos conceitos no ensino fundamental e como 
ponto de partida para discussão desses conceitos no ensino 
médio sejam nas ciências humanas ou da natureza.

Mesmo com a relevância dos textos considero imagem 
mais atraente pedagogicamente no mundo de hoje, onde   
conhecemos mais sobre os atores da teledramaturgia do que 
sobre nossos vizinhos, nossas comunidades e historicidades, e 
isso torna-se ainda comum entre as crianças que consomem os 
elemento e produtos da mídia que são em sua maioria visuais. 

Dessa maneira devemos intervir coloca-os a discutirem a 
representação do real que as imagens (animações) assistidas por 
eles têm em suas vidas reais; assim trazendo para discussão e 
aprendizado de conceitos e descontextos dessas representações.

Ao adotar a imagem como recurso metodológico e 
pedagógico deve o professor atentar no ponto da arte, ciência, 
técnica e cultura, e perceber que analise da imagem de uma 
foto familiar podem ter diversos significados podendo trazer 
alegria ou tristeza o inibição de costumes, já que está sendo 
apresentada em nosso presente. Nesse sentido a fotografia 
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familiar tem aplicabilidade importante em sala de aula seja 
para um estudo da genealogia ou como objeto para percepção 
da atmosfera de uma época passada.

Um exemplo aqui pertinente é o quadro Guernica de 
Pablo Picasso que em óleo sobre a tela envolver “todo” um 
contexto e um período, a guerra civil espanhola, onde não 
devemos fixar os olhos somente nas imagens, mas, em todo 
o processo social que envolveu pintor a produzir, o momento 
do ataque a Guernica no momento da feira onde a maioria das 
pessoas estavam na rua fora de suas casas, o tempo 1937 com 
a morte de 7.000 habitantes e como ele como espanhol diante 
da situação do vilarejo destruindo e interpretou as aflições 
narradas como imagens sobre uma tela.

O sentido da leitura do mesmo é igual para você como 
para um sobrevivente, O sentido da pintura a ser observado da 
direita para a esquerda nos diz alguma coisa? A lâmpada o que 
representa? E as expressões dos presentes em cena nos dizem 
o que? São de interrogações assim que devemos partir para 
análise da imagem seja ela qual for o criemos nossos próprios 
métodos para respondê-las.

Quero nessa parte desse texto destacar que imagem não 
fala por se, embora alguns digam que valem por mil palavras, 
mas, resta dizê-la que elas são: polissêmicas, reproduções e 
representação do real não a realidade em sua totalidade, mas 
uma representação da época onde podemos buscar o contexto 
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político, econômico, social e cultural para tal representação.
Ai considero para isto que o professor faça junto a seus 

alunos algumas perguntas que considero úteis para aplicação 
produtiva dessa metodologia como: quem são os sujeitos e 
objetos da imagem? Quem fez essa imagem? Por que a fez? Em 
que período pertence essa representação imaginética? Para que 
público ela circula? Quais os sentidos vinculados nessa imagem? 
O que podemos produzir a partir de sua análise em sala de 
aula? Assim utilizaremos seu potencial para melhoramento do 
ensino aprendizagem seja e qualquer disciplina o ver e ou fazer 
sempre se sobressai ao ouvir.

Alerto para o perigo de considerarmos o ver como o 
real sem nos indagarmos sobre seu processo de produção de 
sentido vinculação, então fazer-se necessário esclarecer que é 
importante à historicidade dessa imagem e sua contextualização 
histórica e social no presente. Portanto a considerarmos dois 
tipos de imagens mais frequentes em nosso quotidiano a 
televisiva e a impressa sendo a primeira a que chamamos de 
imagem em movimento e a segunda imagem fixas.

Com isto hoje o historiador se depara com novos 
documentos, teorias e metodologias que surgem em cada 
momento para explicar o quotidiano e, devemos como 
professores e pesquisadores ficarmos atentos a essas inovações 
que tentam nos convencer do que é visto é a verdade como 
destaca VILAR:
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 “Os historiadores se deparam hoje com este 
fenômeno histórico inusitado: a transformação 
do conhecimento em imagem (...) não busca mais 
tornar politicamente inteligíveis uma situação ou um 
acontecimento, mas apenas mostrar sua imagem. 
Conhecer se reduz a ver ou, mais ainda, a ‘pegar no 
ar’, já a mensagem da mídia é efêmera.” 

Não quero dizer que devemos deixar de lado as imagens 
enquanto instrumento pedagógico para aprendizagem, mas, 
procuremos estudarmos e criamos novas teorias e metodologias 
para a análise da imagem, é termos esse processo como um 
método ainda em construção que nos evoca a participarmos 
e construirmos para seu desenvolvimento partindo de nossas 
experiências na labuta diária do exercício da pesquisa e 
docência. Nisso devemos construir métodos de analises desses 
novos documentos que surgem na rapidez das tecnologias de 
nosso tempo. 

Com esse objetivo devemos propor trabalho para 
formação de leitores críticos ao analisar qualquer tipo de 
linguagem, e para que fiquem atentos e autônomos quando 
ao sentido das imagens consumidas, sendo eles capazes de 
perceberem a imagem como m momento de um clicou ou 
de gravado e, não o real, embora possa nos dar pista deste. 
Mas entendê-la como uma reprodução que é organizada para 
atender uma determinada visão de mundo de quem produz 
sejam amador ou profissional obedecem a uma estética lógica 
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na visão de quem produz; sendo possíveis sempre interrogações 
para construirmos novas interpretações sobre o plano narrado 
além dos descrito na hora do clic fotográfico ou do gravado nas 
imagens fílmicas.

Por fim vivemos socialmente uma disputa por espaços 
privilegiados na memória e as imagens veiculadas são sempre 
escolhas e representam aquilo que se pretendia mostrar 
naquele momento. Restam a nós pesquisadores e educadores 
construirmos os caminhos teóricos e metodológicos para o 
uso da imagem enquanto elemento de análise das ciências 
sociais como as descritas como exatas. E é de dessa maneira 
que tanto na história como geografia e matemática e outras 
disciplinas acredito que esse método desenvolverá no aluno a 
vontade de aprender e posteriormente melhor desempenho 
no ensino aprendizagem e nas avaliações internas e externas 
que cobram bom domínio da leitura das imagens, sejam 
gráficos, mapas, fotos, pinturas artísticas e outros. Que se 
facilite essas as atividades em sala de aula, pois, a imagem é, 
surpreendentemente, a imagem é encanto e enigma. 
 
3 A PESQUISA COM MATERIAIS VISUAIS
 

Caminhamos no sentido e com objetivo incessante e 
repensarmos nossas reflexões sob o ponto de vista da pesquisa 
com materiais visuais como fontes para o  caminhar da pesquisa 
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 em história e ensino; vale ressaltar das dificuldades na leitura 
de indícios deixados pelo homem, onde podemos a partir esses 
fragmentos exercitamos a leitura desses fragmentos ,onde 
podemos notar sinais de: crenças, hábitos, tradições,  o seja 
nos remetem as relações individuais e coletivas de homens 
que vivem ou viveram aquele passado do qual temos apenas 
relampejos de suas relações. Através da leitura dos sinais, ao 
qual é citado por ANTONACCI como darmos conta desses 
registros é como uma questão de compromisso e postura social 
por parte do pesquisador. E com base no conceito de cultura 
de WILLIAMS a partir as dificuldades que temos para lemos os 
indícios que trazem em si as relações isto é o que chamamos de 
sinais de cultura.

Devemos nesse sentido nos perceber que a produção das 
fontes obedece a um modo de ver o mundo em determinado 
tempo e espaço pelo seu produtor; daí historicamente o 
produzido nesse caminho ser permeado por desarmonias que 
marcam o trabalho teórico e metodológico do pesquisador e 
educador. Temos então que vermos aquilo que os outros não 
viram e lembrar os que os outros esqueceram, é o que podemos 
dizer visões e contradições sociais de um espaço e tempo que se 
apresentam sempre heterogêneos e plurais com singularidades 
e particularidades só percebidas sobre analises e pesquisas.

E dessa maneira nós pesquisadores, historiadores e 
educadores deveram encarar o documento como elemento 
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sujeito a uma crítica seja ele escrito, visual, sonoros e outros. E 
a linguagem não como um elemento neutro um reflexo comum 
da sociedade, mas, como um fruto de escolhas e sendo passível 
de uma revisão não só em seu conteúdo e significativo. Assim 
nossa reflexão pode atender e se estender a análise de outros 
documentos que marcam a existência e experiência do homem. 
Não caminhamos para uma objetividade, mas para a busca das 
subjetividades que envolvem o trabalho com imagem como 
fontes de pesquisa e objeto de aprendizagem nas escolas.

O uso de novas fontes podemos aqui destacar as visuais 
nos coloca no trabalho da pesquisa e ensino em história, a 
discussão sobre os procedimentos com os quais somos levados 
a lidar com novas linguagens que surgem em nosso oficio com 
desafios a nosso suporte teórico e metodológico em história. E 
isso traz a discussão sobe formas usadas para leituras desses 
materiais visuais e das evidências que nos encaminham 
para veredarmos as fontes imprescindíveis para análise das 
vivências e experiências humanas sobre a qual a historicidade 
está relacionada às maneiras construídas e as relações com a 
história, memória e quotidiano.

Nesse sentido cabem a nós historiadores interrogamos 
sobre o sentido social, político e cultural foram produzidos 
esses materiais visuais? Como podemos caminhar com suas 
possibilidades e limitações? Quem os sujeitos os produziram? 
O que podem nos ajudar em nossa pesquisa e exercício da 
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docência? Qual a finalidade par sua produção e circulação e 
produção de que memória.

Nosso olhar retorna para uma reflexão em torno do 
movimento historiográfico do século XX, com historiadores 
como marc Bloch e Febvere da Escola dos Annales francesa, por 
volta de 1929, assim como outras reflexões feitas pela História 
Social Inglesa nas últimas duas décadas do século vinte. Todo 
esse nosso processo de compreensão faz nos caminhamos 
na busca de evidências de comportamentos, como vemos 
em: THOMPSON, FENELON, VIEIRA, PEIXOTO e KHOURY. 
Sobre análise das evidências do comportamento feitas por 
historiadores.

Dessa maneira nos historiadores estamos como os colocar 
Eric Hobsbawm o tempo todo “trombando” com o passado, e 
o processo que envolve temporalidade e diferentes espaços, é 
reconhecemos a história para levá-los ao (re)conhecimento de 
nossa identidade através do processo de pesquisa ;e como nos 
aponta Déa Ribeiro Fenelon sobre historiografia e pesquisa, a 
construção do saber histórico leva em conta novos temas do 
cotidiano a e novos sujeitos apresentados a história social, 
através das remanescências  que seguem da própria realidade 
dos sujeitos. 

Contudo embora exista uma enorme diversidade de 
formas de expressão do homem todos os nossos esforços 
são na direção das fontes visuais, sobre as linguagens que se 
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apresentam “pulsando” para o uso em nossa pesquisa em ensino 
de história, contudo ainda existem uma grande quantidade de 
documentos que precisamos usá-los para serem reconhecidos 
como fontes para pesquisa e registros de indícios sociais da 
produção e quotidiano humana.

Nos historiadores atentamos para a discussão das 
experiências vividas por homens reais, que devem ser pensados 
enquanto elemento de estudo, que cria registro, produz sentido 
para as relações sociais que são de dominação e resistências 
resta-nos perguntamos pelas ausências nessas imagens como 
produção humana de registro para pesquisa, por que nos dias 
de hoje não devemos nos ausentar discussões que envolvem 
pesquisas sobre: símbolos, linguagens e valores, e isso é de 
certo modo compreender a memória de outros grupos sociais, 
e uso que fazem da linguagem como elemento perpetuador da 
verdade. E que essa prática consiste em eu trabalho acadêmico 
como reflexão, no entanto dever ser, sobretudo um trabalho 
político.

No entanto estamos no jogo de discursos por lugares 
privilegiados e estratégicos válido para legitimar a produção de 
uma memória. E essa se torna problemática a partir do momento 
que consideramos em uma prática dotada de sentidos político, 
pois, nenhum material circula como uma produção ingênua, 
sem que em seu bojo contenha objetivos que direciona para 
uma harmonia social entre dominados e dominadores. E os 
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“melhores” projetos sempre são frutos e “escolhas” apontados 
como os mais seguros socialmente, e sempre direcionados 
sobre o que queremos em nosso presente e futuro e assim 
as imagens nos interroga-nos sobre o que devemos mostrar 
no espaço e tempo para veiculação, e, sobretudo que história 
devemos construir.

Em nosso oficio e exercício do conhecimento histórico não 
devemos caminhamos numa erudição vazia, mas investigamos 
como pesquisadores sujeitos reais com suas experiências, pois, 
ao lidarmos de nossos sujeitos dessa maneira construirmos 
suas próprias noções de espaço e tempo que nem sempre são 
pautados como relações harmoniosas e, portanto construídos 
com lutas e conquistas, perdas ganhos. E são esses os sinais que 
devemos fazermos o exercício para leituras de novas linguagens 
que chegam para labuta dos pesquisadores, historiadores e 
docentes em história.

Ainda sobre o trabalho da linguagem MARCOS SILVA 
em o trabalho da linguagem, já se referia em 1986 sobre as 
dificuldades o qual ele classificou como sendo: dificuldade de 
conceituais e metodológicas. E a dificuldade central é vista 
como sendo da tradição historiográfica ou até mesmo podemos 
dizer de nossas escolas, que privilegia os materiais escritos em 
detrimento e outras linguagens não verbais como as visuais 
e orais, sendo segundo THOMPSON uma visão herdada do 
marxismo ortodoxo que sempre separa a infraestrutura da 
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“melhores” projetos sempre são frutos e “escolhas” apontados 
como os mais seguros socialmente, e sempre direcionados 
sobre o que queremos em nosso presente e futuro e assim 
as imagens nos interroga-nos sobre o que devemos mostrar 
no espaço e tempo para veiculação, e, sobretudo que história 
devemos construir.

Em nosso oficio e exercício do conhecimento histórico não 
devemos caminhamos numa erudição vazia, mas investigamos 
como pesquisadores sujeitos reais com suas experiências, pois, 
ao lidarmos de nossos sujeitos dessa maneira construirmos 
suas próprias noções de espaço e tempo que nem sempre são 
pautados como relações harmoniosas e, portanto construídos 
com lutas e conquistas, perdas ganhos. E são esses os sinais que 
devemos fazermos o exercício para leituras de novas linguagens 
que chegam para labuta dos pesquisadores, historiadores e 
docentes em história.

Ainda sobre o trabalho da linguagem MARCOS SILVA 
em o trabalho da linguagem, já se referia em 1986 sobre as 
dificuldades o qual ele classificou como sendo: dificuldade de 
conceituais e metodológicas. E a dificuldade central é vista 
como sendo da tradição historiográfica ou até mesmo podemos 
dizer de nossas escolas, que privilegia os materiais escritos em 
detrimento e outras linguagens não verbais como as visuais 
e orais, sendo segundo THOMPSON uma visão herdada do 
marxismo ortodoxo que sempre separa a infraestrutura da 

Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1

Francisco Tarcilio Teles Forte | 137

superestrutura, onde é levado o segundo plano o que não é da 
dimensão econômica, precisamos perseguir outras estâncias da 
vida além da econômica. 

Direcionamo-nos para a arte, tomamos parte de um 
mundo formado para o “encantamento”, sem permitir outros 
discursos, onde passamos sem perceber por nossos objetos 
de estudo numa pesquisa sobre as formas de arte, e estamos 
em lugar de produção de verdades, um lugar de resistência 
dos vencidos que não são pintados, mas trazem somente 
um discurso individualizado com uma produção de sentidos 
onde são articulados para produção e manutenção de uma 
memória precisamos chegar aos não presentes nas obras de 
arte e necessitamos para isso redescobrimos novos caminhos 
e teorias sobre a utilização de materiais visuais em pesquisas e 
aulas de história e outras ciências.

Temos que atentarmos para a discussão sobre as 
compreensões e empecilhos dentro de nossa limitação presente 
e fazermos o exercício e vê r às possibilidades, dificuldades, 
limites de nossos materiais visuais, interrogá-los em nosso 
tempo já que o passado não mais existe, e de certo fazer o 
exercício das perguntas sobre: códigos, conotações, convenções 
aceitas e contexto social em que foi produzido, estão (ou 
estevem) sua produção, circulação e legitimação de que está ou 
esteve, e ver segundo um modo de ver de quem a produziu o foi 
recomendado a fazer. 
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Sobre questões metodológicas diz Heloisa de Faria Cruz e 
citado por Regina Ilka em seu artigo sobre história e linguagem: 
o desafio da pesquisa com imagens. A teoria é produto de 
um engajamento empírico, produzido com o conhecimento, 
nem antes nem fora dele, onde que a pesquisa requer uma 
postura ativa do pesquisador, um esforço de problematização, 
de formulação e perguntas as fontes, que sejam adequadas ao 
material, ao analisado e ao analista. É de certo que devemos 
ainda perceber em que condições foram produzidas essas 
linguagens, as diversidades de propostas inclusive a gráfica, 
envolvendo na técnica em torno do qual geralmente há uma 
luta por posições hegemônicas na veiculação do discurso. 

Nos historiadores e pesquisadores ao trabalharmos com 
“textos” visuais, na pesquisa narrado, sob o ponto de autor, 
ângulo, cores, formas, objetos, tempo, mais luz menos luz 
em certos sujeitos, figuras centrais e aos arredores, devemos 
desconstruir o vocabulário a ser verbalizado por vocabulário 
sob égide da pesquisa e do avanço teórico e metodológico 
proposto pela pesquisa com elementos visuais.

Para Yara Aun Khoury, devemos buscar uma compreensão 
articulada sobre o lugar social do autor, e torna-se também 
indispensável uma reflexão em torno da natureza da imagem, 
assim como atentarmos o entendimento da construção dessa 
imagem no meio social bem como bem como entendê-la como 
prática socialmente aceita.
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E como se colocou FRANCASTEL. É importante 
percebemos os meios, não como as verdades, mas como 
escolhas, recortes temporais e espaciais com tentam nos parecer 
mostrar algo, e é assim que como pesquisadores e educadores 
devemos perder a crença na imagem como uma visão ingênua 
enquanto representação como escreveu CHARTIER: “As 
lutas de representações tem tanta importância como as lutas 
econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um 
grupo impõem ,a sua concepção do mundo social, os valores 
que são os seus, e o seu domínio.”   

Coloco-me agora sobre o cinema em foco as relações 
entre postura, fotografia e cinema que não representam um 
retrato fiel da vida, embora se aproxime da perspectiva do real 
são fragmentos de escolhas de seus produtores, não digo que os 
documentos estejam isento uma crítica também, no momento 
estamos atentando para os sentidos grafados ou reproduzidos 
pela a arte, pintura e cinema que formam um processo a ser 
percorrido e estudado, não restrito a profissionais da arte e 
teledramaturgia, mas, por pesquisadores que desenvolvam 
métodos para análise e interpretação dos sentidos de seus 
conteúdos. É nesse caso discutirmos a arte e seu papel e estados 
das linguagens em nossa sociedade hoje. 

4 CONCLUSÕES 
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A visualidade como meio de atuação e pesquisa histórica 
em educação, não deve ser um instrumento de historiadores 
privilegiados da arte, mas devem ser um local aberto às 
discussões sobre teorias, metodologia, ensino de história e 
práticas pedagógicas incluindo questões sobre pesquisa ensino 
e linguagens em história. Estamos, portanto iniciando e revendo 
novos métodos de estudos a cada dia, e isso se faz necessário 
dentro da história, embora que atento as suas peculiaridades 
dentro de cada contexto histórico.         

O grande avanço tem se dado e já conseguimos 
enxergarmos o potencial desses materiais visuais dentro do 
campo da pesquisa e ensino de história e, devemos levar as 
nossas discussões como pesquisadores e educadores, sem 
os colocarmos como juízes da trama, mas como capazes de 
revermos conceitos e descobrirmos novas teorias e metodologias 
para o trato da pesquisa e ensino com o uso de objetos visuais.

Estes materiais visuais, embora seguidos por inúmeras 
subjetividades tem contribuído muito para o estudo da história 
e dos valores pessoais e coletivos, e a fertilidade imaginétic, os 
labirintos simbólicos são pistas para seguirmos nossas presas 
e descobrirmos sinais da experiência humana pelos relampejos 
da vida e do passado que está sempre nas relações presentes. 
E agora passarmos a questionarmos os heróis e expressões 
simbólicas que nos cercam sobre um novo olhar da pesquisa e 
do ensino em história.
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E de certo modo passamos reinventar esses procedimento 
e estratégias não como uma questão de modismo nem para sanar 
falha em documentos escritos, mas como novas maneiras de 
pensar a pesquisa e o ensino de história sobre outra perspectiva 
revisando materiais que poucos são usados em sala de aula 
pelos professores os materiais visuais.         

E não vale nesse sentido pensar apenas nas inovações 
e uso de novas linguagens, mas, sobretudo trazer ao 
discurso não coisas, sim pessoas de diferentes maneiras, 
com suas pluralidades de pensamentos, usos e vinculação 
desse pensamento, sentimento, valores, ambições pessoais e 
coletivas, projetos distintos, Sendo a pesquisa e o ensino de 
história essa valorização sobre esses elementos que nos lançam 
a criarmos no exercício do historiador e educador novas teorias 
e metodologias para o estudo de nosso objeto de pesquisa o 
homem em qualquer dimensão de espaço e tempo e suas 
representações do mundo social e físico.  
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CAPÍTULO 6

AS DIFICULDADES NA LEITURA ORAL E 
ESCRITA DE UMA UNIDADE DE ENSINO DA 

REDE MUNICIPAL DE FORTALEZA

Ana Lucia Félix1

1 INTRODUÇÃO 

Tendo isso como base, os estudos sobre o tema em 
questão se tornam cada vez mais importantes à medida que 
se evidenciam o mau desempenho, a baixa frequência, o 
desinteresse pelos estudos e o elevado índice de reprovação e 
repetência, o modelo de ensino que vem sendo praticado há 
algumas décadas nas escolas do nosso pais, está obsoleto e 
monótono, causando incomodo tanto alunos quanto educadores 
os fazendo perder o interesse primordial na leitura, como 
consequência dificultando a efetividade de repassar conteúdo 
aos seus alunos causando a dificuldade dos mesmos na absorção 
desse conteúdo. Os aplicativos de comunicação, via Internet e 
smartphones, estão se mostrando um grande avanço em sala de 
aula nas escolas, no entanto, são poucas as escolas públicas que 
dispõem desse sistema, além do que precisam levar em conta 
as ressalvas quanto ao seu uso e aplicativos que não devem ser 
1 Professora doutora em ciências da educação, Pedagoga, Especialista em linguagens e códigos, Professora dos 
municípios de Fortaleza e Morada Nova.
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liberados em sua integralidade.   
Entende-se que se houver uma atuação conjunta com 

os docentes da rede pública, podendo igualmente adequar a 
modulação dos conteúdos propostos e do sistema educacional 
brasileiro de acordo com a disponibilidade de recursos e com 
a definição de temáticas necessárias ao desempenho eficaz em 
sala de aula, procurar desenvolver no aluno um pensamento 
reflexivo e cientifico, tornando-o capaz de observar, analisar, 
criticar e, futuramente, agir sob a realidade que o cerca, 
haveria uma mudança da prática pedagógica centrando-
se no conhecimento construído pela ação do próprio aluno. 
Orientado pela concepção construtivista de aprendizagem em 
que a leitura e a escrita são, antes de tudo, um exercício de 
reflexão, de troca de ideias e visões distintas, as dificuldades 
ora encontradas entre os alunos possivelmente se tornariam 
menos frequentes e o aprendizado esperado para cada série do 
ensino fundamental, realmente, acontecesse. 

Frente a esta realidade, a presente investigação tem sua 
justificativa centrada na necessidade de explorar as dificuldades 
de aprendizagem e leitura apresentadas pelas crianças no 
processo de aprender a ler e a escrever, sendo assim, acredita-
se que a realização desta pesquisa seja de grande importância 
para a área acadêmica, bem como para os educadores que 
trabalham com crianças, não esquecendo da importância do 
acompanhamento dos pais na escola, que facilita o processo 
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de ensino e aprendizagem, pois é uma forma de ativar os 
conhecimentos prévios dos alunos, além de ser indispensável 
durante esse processo, essa participação constitui um 
importante fator no gerenciamento compartilhado do processo 
ensino e aprendizagem  da criança, dividindo-se entre casa e 
escola.

2 NÍVEIS E CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS

A expressão “concepções pedagógicas” é correlata de “ideias 
pedagógicas”. A palavra pedagogia e mais particularmente, o 
adjetivo pedagógico têm ressonância metodológica denotando 
o modo de operar, de realizar o ato educativo. Assim, as ideias 
pedagógicas são as ideias educacionais entendidas, porém, 
não em si mesmas, mas na forma como se encarnam no 
movimento real da educação orientando e, mais do que isso, 
constituindo a própria substância da prática educativa. As 
concepções educacionais, de modo geral, envolvem três níveis: 
o nível da filosofia da educação que, sob a base de uma reflexão 
radical, rigorosa e de conjunto sobre a problemática educativa, 
busca explicitar as finalidades, os valores que expressam 
uma visão geral de homem, mundo e sociedade, com vistas 
a orientar a compreensão do fenômeno educativo; o nível da 
teoria da educação, que procura sistematizar os conhecimentos 
disponíveis sobre os vários aspectos envolvidos na questão 
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educacional que permitam compreender o lugar e o papel da 
educação na sociedade.

  A teoria da educação é identificada com a pedagogia, 
além de compreender o lugar e o papel da educação na 
sociedade, a teoria da educação se empenha em sistematizar, 
também, os métodos, processos e procedimentos, visando a 
dar intencionalidade ao ato educativo de modo a garantir sua 
eficácia; finalmente, o terceiro nível é o da prática pedagógica, 
isto é, o modo como é organizado e realizado o ato educativo. 
Portanto, em termos concisos, pode-se entender a expressão 
“concepções pedagógicas” como as diferentes maneiras pelas 
quais a educação é compreendida, teorizada e praticada. 
Na história da educação, de modo geral, e na história da 
educação brasileira, em particular, produziram-se diferentes 
concepções pedagógicas. Com a perspectiva de gerar melhorias 
na eficiência dos sistemas e, consequentemente, possibilitar 
a oferta de um ensino público de boa qualidade para todos, 
que atendesse principalmente as necessidades dos usuários. 
O projeto de reforma da escola pública nasce, portanto, no 
âmago do processo de transição democrática e é ampliada pelo 
reconhecimento social da necessidade de melhorar o perfil 
educacional brasileiro, pela via da equidade e da superação dos 
inalterados e elevados índices de repetência e evasão escolar.

3 INFLUÊNCIA POLÍTICA NA ESTRUTURAÇÃO 
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DO PROBLEMA

Na dimensão dos recursos e gastos, houveram alterações 
na lei do financiamento educacional, mediante um novo 
sistema de transferências intergovernamentais fortemente 
indutor da municipalização (Lei de Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério). No plano das 
ações federais de regulação e supervisão do ensino foi construído 
e dinamizado um sistema de estatísticas e de avaliações 
educacionais (Sistema Nacional de Avaliações Educacionais), 
além de se ter radicalizado a descentralização de programas 
federais que apoiavam o ensino fundamental (dinheiro na 
escola, merenda escolar, capacitação docente à distância pelo 
TV escola, dentre outros).

A  razão da falta de clareza do texto constitucional 
na delimitação de tarefas a cada instância Federal e da 
inexistência de uma política efetiva de descentralização em 
âmbito nacional, que o sistema educacional brasileiro só 
começaria, realmente, a ser impulsionado para um processo 
mais ordenado de reestruturação de sua política de gestão a 
partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96 e, 
especialmente, da Emenda Constitucional n. º 14 (que definiu 
as responsabilidades educacionais dos três níveis de governo e 
criou) regulamentaram e instituíram o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
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Magistério – FUNDEF (Brasil, 1996).
A lei previu a gestão democrática do ensino por meio 

da descentralização administrativa do sistema e da autonomia 
da escola e da universidade. Ela determinou a redistribuição 
e o compartilhamento de responsabilidades das três esferas 
de governo em relação ao sistema de ensino: à União caberia 
a manutenção do ensino superior; aos Estados e Municípios, 
caberia a gestão da educação fundamental.

Os Municípios deveriam oferecer com prioridade o ensino 
fundamental, seguido da educação infantil que abrange creches 
para crianças de 0 a 3 anos e pré-escolares, para crianças de 4 
a 6 anos. Os Estados deveriam compartilhar com os municípios 
a responsabilidade de oferta do ensino fundamental, sendo os 
únicos responsáveis pelo ensino médio.

A União seria responsável, para que, em cada município 
se gastasse pelo menos o teto mínimo exigido, sendo preciso, 
pois, criar competências no âmbito de todas as esferas de 
governo, para discutir, pensar, fazer e avaliar o ensino e a 
gestão da educação de forma cooperada. Além da gestão 
autônoma de recursos humanos e de recursos materiais e 
financeiros, caberiam às escolas de ensino fundamental e 
médio a elaboração e a execução de sua proposta pedagógica, 
incluindo-se a liberdade do docente no cumprimento de seu 
plano de trabalho e na promoção de meios para a recuperação 
dos alunos de menor rendimento, por meio da maior integração 
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entre escola, família e comunidade (Brasil, 1996).

No caso dos Estados mais pobres, quando não houvesse 
recursos para se atingir esse mínimo, a União complementaria, 
estabelecendo-se assim uma política de “discriminação positiva”. 
O Fundo estabeleceu que 60% dos 15% de recursos do ensino 
fundamental deveriam ser destinados obrigatoriamente aos 
salários dos professores em efetivo exercício, podendo ser 
usado em programas de capacitação de professores leigos, nos 
primeiros cinco anos de vigência do Fundo. Declarou-se que 
essa redistribuição de recursos permitiria a cada unidade da 
Federação promover ações que respondessem às necessidades 
de seu sistema de ensino, bem como valorizar monetariamente 
seus professores do ensino fundamental. Para o controle 
do Fundo cada município deveria construir o Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundef, composto de, 
no mínimo, quatro membros que representassem a Secretaria 
Municipal de Educação e órgão equivalente, os professores 
e os diretores das escolas, os pais de alunos e servidores das 
escolas públicas do ensino fundamental. Deveria, também, ter 
um representante do Conselho Municipal de Educação, caso 
houvesse esse órgão na localidade (Brasil, 1996).

Seriam aceitos como despesas: remuneração e 
aperfeiçoamento do pessoal docente e dos demais profissionais 
da educação; aquisição, manutenção, construção e conservação 
de bens e serviços de instalações e equipamentos necessários 
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ao ensino; uso e manutenção de bens e serviços vinculados 
ao ensino; execução de levantamentos estatísticos, estudos 
e pesquisas visando ao aprimoramento da qualidade e à 
expansão do ensino; realização de atividades - meio necessárias 
ao funcionamento dos sistemas de ensino; concessão de bolsas 
de estudo a alunos de escolas públicas e privadas; amortização 
e custeio de operações de crédito destinadas a atender aos 
itens já mencionados; aquisição de material didático-escolar e 
manutenção de programas de transporte escolar.

Não seriam aceitos como despesas próprias da educação: 
financiamento de pesquisa não vinculada às instituições 
de ensino ou efetivada fora dos sistemas de ensino, que não 
visasse ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão; 
subvenção a instituições públicas e privadas de caráter 
assistencial, desportivo ou cultural; formação de quadros 
especiais para a administração pública seja militar ou civil; 
programas suplementares de alimentação, assistência médico 
- odontológica farmacêutica e psicológica e outras formas de 
assistência social; obras de infraestrutura, ainda que realizadas 
para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar; e 
pagamento de pessoal docente e demais trabalhadores da 
educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia 
à manutenção ao desenvolvimento do ensino (Brasil, 1996).

A concepção democrática em construção no contexto 
escolar é resultado do olhar sensível dos educadores, com o 
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propósito de mobilizar os sujeitos envolvidos no universo escolar 
na perspectiva da participação e na tomada de decisões, o que 
reflete não só a preocupação do gestor, como do professor e 
todos aqueles responsáveis por mobilizarem toda a comunidade 
escolar para uma efetiva participação na vivência dos projetos e 
políticas implementados no cotidiano da escola. Neste sentido, 
a convivência democrática no interior da escola é o reflexo do 
compromisso da comunidade escolar em ampliar os espaços 
de participação dos diversos segmentos escolares (professores, 
funcionários, gestores, pais e alunos) na melhoria da educação 
pública.

4 A GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS CEARENSES

O processo se organiza em diferentes etapas, seleção 
pública, posteriormente a eleição direta no interior da escola. 
Após o processo eletivo, o diretor eleito compõe uma equipe 
de especialistas para fazer parte de um corpo administrativo 
denominado a partir de 1998 de Núcleo Gestor, escolhidos dentre 
os que também participaram do mesmo processo de seleção, 
que atuarão sob sua liderança. De um gestor com habilidade 
para articular, mobilizar e coordenar o processo educativo de 
forma a contemplar os diversos interesses políticos e sociais da 
comunidade, permitindo a participação de todos e não somente 
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de seus pares. Segundo Paulo Freire (2000, p. 28):

A natureza da prática educativa, a sua necessária 
defectividade, os objetivos, os sonhos que se 
perseguem na prática não permitem que ela seja 
neutra, mas política sempre. É a isto que eu chamo 
de positividade da educação, isto é, a qualidade que 
tem a educação de ser política. A questão que se 
coloca é saber que política é essa, a favor de quê e de 
quem, contra o quê e contra quem se realiza (Morin, 
2010).

O Ceará tem perseguido sem trégua os caminhos de 
uma gestão democrática, sendo, como já se viu um dos poucos 
estados brasileiros a contar como uma experiência acumulada 
de mais de dez anos de escolha de dirigentes pela comunidade 
escolar. A democracia é o sistema de governo que busca a 
universalização dos direitos a todos. A escola é lugar por 
excelência da promoção da educação de qualidade como um 
“direito humano inalienável” (Braslavsky, 2005). É oportuno 
observar, contudo, que não foram poucas as dificuldades 
encontradas em desenvolver um processo gerencial compatível 
com um sistema escolar descentralizado. Nesse sentido, com 
maior frequência do que desejável, a autonomia escolar foi 
levada a extremos com abandono de princípios e normas 
comuns ao conjunto da rede. Exemplo claro de tal situação foi 
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à oferta indiscriminada de disciplinas criadas a bel-prazer por 
gestores, nem sempre dotados de noções as mais elementares 
sobre currículo (Ramos, 2012).

No período correspondente aos dois últimos governos 
de Tasso Jereissati, outro processo deliberadamente perseguido 
foi à municipalização do Ensino Fundamental. O Ceará, que já 
contava com forte presença municipal na oferta dessa etapa da 
educação básica, a partir de 1995 orienta-se para a indução de 
políticas nesse sentido, passando em curto espaço de tempo a 
ser o Estado com maior índice de matrículas na rede municipal 
no âmbito da federação.   

Nessa perspectiva, antecipou-se à própria implantação do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
de Valorização do Magistério (Fundef), que veio a constituir-se 
em um instrumento facilitador dos objetivos perseguidos, num 
contexto em que os recursos vinculados à educação vieram a 
serem distribuídos em conformidade com as matrículas por rede 
de ensino, os municípios tiveram interesse sem precedentes pela 
oferta nesse nível. Boa parte das receitas vinculadas do governo 
estadual veio a ser transferidas para o Fundef, passando essa 
instância do poder público a arcar com cerca de dois terços dos 
custos do Ensino Fundamental nos municípios.

 É verdade que os resultados do Spaece em 2003 e 2004 
revelam-se muito aquém do esperado e não correspondem ao 
investimento que o poder público vem fazendo na Educação 
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Básica. Mas há um aspecto muito importante a destacar na 
sua versão de 2014, que diz respeito ao potencial pedagógico 
do uso de seus resultados. Com o sistema implementado a 
partir de então, a rede pública cearense passou a contar com 
diferentes tipos de relatórios (Relatório Geral, Relatórios 
Regionais, Relatórios Pedagógicos e Boletins Escolares), que 
foram publicados e divulgados amplamente em todo o Estado. 
Pode parecer pouco, mas esse foi um avanço sem precedentes 
na construção de uma gestão para o sucesso escolar, ainda que 
os resultados nos deixem apreensivos.

Trata-se, com efeito, de uma inovação com forte potencial 
de reverter à cultura do fracasso escolar. Pela primeira vez 
trabalhou-se com instrumentos que auxiliam a escola a 
enxergar seu próprio desempenho, identificando fraquezas e 
potencialidades, o que representa importante subsídio para 
sua melhoria. Esse trabalho foi feito em todas as regiões e 
municípios do Estado, sem distinção entre escolas municipais 
ou estaduais. Por tanto, a melhoria da escola pública requer 
um entendimento de tal natureza e a concepção de uma rede 
única de ensino. O trabalho de socialização dos indicadores de 
resultados envolve uma pedagogia de difusão. Nada do que 
foi feito teve nenhum caráter punitivo, mas antes procurou 
dimensionar problemas de ensino-aprendizagem, assim como 
as zonas de excelência para o conjunto da rede pública.

É, portanto, o sucesso escolar que justifica a gestão 
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democrática, e não o contrário. Não basta, pois, incluir e ser 
feliz. É preciso buscar a qualidade, e essa, de uma maneira 
ou de outra, se expressa nos resultados obtidos pela escola. É 
verdade que ainda não temos indicadores capazes de traduzir a 
qualidade escolar em termos perfeitos ou mesmo satisfatórios. 
Aliás, talvez a complexidade da educação não permita a 
construção de um modelo perfeito. Entretanto, é possível 
começar pelos resultados disponíveis, com eles trabalhar e ir 
aos poucos construindo uma cultura de avaliação. Seria essa 
uma tarefa simples?

5 MAIS CAUSAS PARA O PROBLEMA PRINCIPAL

Como vimos antes, a construção de sistemas de avaliação 
é fenômeno recente na política educacional brasileira. O mesmo 
não se pode dizer, contudo, de outras modalidades de coleta de 
dados, a exemplo do Censo Escolar, cujas origens remontam 
ao Império e são anualmente atualizadas. A despeito de termos 
esse invejável instrumento de monitoramento de alguns 
aspectos relativos a atendimento, infraestrutura e recursos 
humanos envolvidos, o uso dos dados disponíveis não tem sido 
suficientemente explorado pelo sistema educacional, muito 
menos pelas escolas. Informações básicas como as taxas de 
escolarização relativas à Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio tendem a ser esquecidas na expansão da oferta 
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que muitas vezes caminha ao sabor das pressões da demanda 
e da capacidade de resposta do sistema, porém, não é só isso 
que invoca dificuldades no aprendizado das crianças de nosso 
pais ou estado. A origem das dificuldades ou problemas de 
aprendizagem não se relaciona apenas à estrutura da escolha, 
ou a estrutura individual da criança, mas também à estrutura 
familiar a que a criança está vinculada. As dificuldades de 
aprendizagem estariam relacionadas às seguintes causas: 

1. Causas externas à estrutura familiar e individual: 
originariam o problema de aprendizagem reativo que 
afeta o aprender, mas, não aprisiona a inteligência 
e, geralmente, surge do confronto entre o aluno e a 
instituição;

2. Outras Causas internas derivadas da estrutura familiar 
e individual: originariam o problema considerado 
como sintoma e inibição, afetando a dinâmica de 
articulações necessárias entre organismo, corpo, 
inteligência e desejo, causando o desejo inconsciente 
de não conhecer e, portanto, de não aprender;

3. Modalidades de pensamento derivadas de uma 
estrutura psicótica, as quais ocorrem em menor 
número de casos;

4. Fatores de deficiência orgânica: em casos mais raros.
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Devido ao grande número de obras relacionadas ao 
assunto, torna-se inviável contemplar todas as possíveis 
definições e abordagens sobre esses conceitos. Portanto, nesse 
texto pretendemos analisar os conceitos mais comumente 
utilizados na literatura especializada e algumas das muitas 
perspectivas de análise sobre as dificuldades de aprendizagem, 
procurando traçar um panorama (ainda que provisório) sobre 
essa temática.

  As dificuldades de aprendizagem é um tema que ao 
longo do tempo tem inquietado professores. Apesar de as 
legislações (Constituição Federal, ECA, LDB 9394/96, dentre 
outras) aparecem o ingresso e a permanência de todos na escola, 
o que se constata é que muitos alunos não foram excluídos 
fisicamente das escolas, todavia são excluídos do conhecimento 
que a escola oferece. Dessa forma a escola não tem cumprido a 
tarefa de transmitir os conteúdos historicamente produzidos e 
socialmente necessários aos seus alunos. (Strick; Simith, 2001, 
p.15).

O fracasso escolar tem sido estudado sob diferentes 
enfoques. Houve período em que suas causas foram 
extraescolares. A família e as condições de vida material 
dos alunos eram apontadas como a causa. Posteriormente, 
atribuiu-se as causas do fracasso as questões biológicas (fome, 
desnutrição) e culturais. Acreditava-se que o indivíduo oriundo 
de meio economicamente desfavorecido, sem acesso a uma boa 
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alimentação e aos bens culturais.  
Os fatores extraescolares e extraescolares, tais como o 

ensino inadequado feito por meio de currículos obsoletos, falta 
de motivação e fatores socioeconômicos e culturais são causas 
que interferem na aprendizagem dos alunos. Outros fatores 
são os biológicos e psicológicos, isto é, causas relacionadas 
ao desenvolvimento biológico e psicológico, tais como a 
falta de percepção, atenção, memória ou requisitos básicos 
para a elaboração do conhecimento escolar. As crianças com 
dificuldades de aprendizagem não são crianças incapazes, apenas 
apresentam alguma dificuldade para aprender. São crianças que 
têm um nível de inteligência bom, não apresentam problemas 
de visão ou audição, são emocionalmente bem organizadas, 
mas fracassam na escola. Guerra (2001), acredita que crianças 
com dificuldades de aprendizagem não são deficientes, não 
são incapazes e, ao mesmo tempo, demonstram dificuldades 
para aprender. Incapacidades de aprendizagem não devem ser 
confundidas com dificuldades de aprendizagem.

Para Strick e Smith (2001), as dificuldades de 
aprendizagem referem-se não a um único distúrbio, mas a uma 
ampla gama de problemas que podem afetar qualquer área do 
desempenho acadêmico. As dificuldades são definidas como 
problemas que interferem no domínio de habilidades escolares 
básicas, e elas só podem ser formalmente identificadas até que 
uma criança comece a ter problemas na escola. As crianças com 
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dificuldades de aprendizagem são crianças suficientemente 
inteligentes, mas enfrentam muitos obstáculos na escola. 

  Assim as dificuldades de aprendizagem devem ser 
levadas em conta, não como fracassos, mas como desafios 
a serem enfrentados dando oportunidades aos alunos de 
serem independentes e de reconstruírem-se enquanto seres 
humanos. O educador enquanto mediador do processo 
ensino aprendizagem e protagonista na resolução e estudo 
das dificuldades de aquisição de leitura e escrita devem obter 
orientações específicas para que desenvolva um trabalho 
consciente e que promova o sucesso de todos os envolvidos no 
processo.

As dificuldades de leitura e escrita, em geral, e da 
dislexia, em particular, vem suscitando desde há muito tempo 
o interesse de psicólogos, professores e outros profissionais 
interessados na investigação dos fatores implicados no sucesso 
e/ou insucesso educativo, pensa-se que o ambiente em que 
se processa a construção da leitura e escrita deve favorecer a 
criança a expressar seu pensar de acordo com o entendimento 
que ela tem das informações que lhe são apresentadas. Nesse 
caso é relevante a escola promover um ambiente que favoreça 
a construção da leitura e escrita numa perspectiva favorável a 
respeito das diferenças de aprendizado que a criança apresenta 
e o professor é peça fundamental nesse processo.

Os distúrbios de aprendizagem na área da leitura e 
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escrita podem ser atribuídos às mais variadas causas, entre 
elas fisiológicas, pedagógicas, sócio- culturais e emocionais.

Fisiológicos: cardiopatias, encefalopatias, deficiências 
sensoriais (visuais e auditivas), deficiências motoras (paralisia 
infantil, paralisia cerebral, etc.), deficiências intelectuais 
(retardamento mental/ ou diminuição intelectual), disfunção 
cerebral e outras enfermidades de longa duração.

Apesar de serem encontradas terminologias diferenciadas 
dependendo do autor consultado, sendo comum deparamo-nos 
com termos tais como: distúrbios de aprendizagem; problemas 
de aprendizagem; deficiência na aprendizagem e dificuldade de 
aprendizagem.

Por isso, na maioria dos casos de dificuldades de 
aprendizagem observam-se também comportamentos 
diferenciados tais como: hiperatividade; fraco alcance de 
atenção: dificuldade para seguir instruções; imaturidade 
social; dificuldade com a conversação; inflexibilidade; fraco 
planejamento e habilidades organizacionais; distração; 
falta de destreza e falta de controle dos impulsos. Já estes 
comportamentos citados são causados pelas mesmas condições 
neurológicas que originam as dificuldades de aprendizagem.

Convém lembrar que o aprendizado da escrita, na escola, 
coloca a criança diante de alguns dilemas referentes à natureza 
desse objeto cultural (a própria escrita). Como exemplo, citamos 
a arbitrariedade presente na representação gráfica de palavras, 
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a segmentação da escrita e, ainda, a organização espacial da 
grafia. Quanto à representação gráfica das palavras, a criança, 
a partir de hipóteses construídas na escola sobre a relação 
fala/ escrita, principalmente no início da escolarização, tende 
a escrever como fala, fazendo uma transcrição fonética. A esse 
respeito Cagliari comenta: 

Desde os primeiros contatos com a escrita, o aluno 
ouve o professor dizer que o nosso sistema é alfabético 
e que isso significa que escrevemos uma letra para 
cada som falado nas palavras. Nosso sistema usa 
letras, às quais são atribuídos valores fonéticos. 
Mas o uso prático desse sistema não se reduz a uma 
transcrição fonética. Portanto, o professor não pode 
dizer simplesmente para o aluno observar os sons 
da fala, as vogais, as consoantes, e representá-las na 
escrita por letras. Esse é o primeiro passo, mas não 
é tudo. Feito isso, o aluno precisa aprender que, se 
cada um escrevesse do jeito que fala, seria um caos. 
(1998, p. 354).

O ideal é que quando se percebe que as dificuldades 
de aprendizagem que a criança apresenta são oriundas ou 
ampliadas por método de ensino que não está adaptado à 
criança, propõe-se uma mudança metodológica para facilitar 
o processo de aprendizagem. A existência de um fracasso 
escolar maciço, o fato de ele ter sido tratado como natural até 
poucos anos atrás e a fraca evolução desse quadro em 40 anos 
comprovam como vem sendo penoso ensinar os brasileiros 
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que dependem da rede pública. Pesquisas de campo mostram 
a enorme dificuldade que os educadores têm para avaliar o que 
os alunos já sabem e o que eles não sabem.

Aqueles que produzem escritas silábico-alfabéticas e 
alfabéticas na 1ª série e que teriam condições de acompanhar a 
2ª série, pois podem ler e escrever, ainda que com precariedade, 
são retidos. Por outro lado, os bons copistas e os que têm letra 
bonita ou caderno bem feito são promovidos

Dificuldade na leitura oral: Devido à distorção visual a 
criança apresenta lentidão e dispersão na leitura, perdendo-se 
no texto e repetindo palavras ou mesmo frases e linhas inteiras. 

Dificuldade na leitura silenciosa: Devido à distorção visual 
a criança apresenta lentidão e dispersão na leitura, perdendo-se 
no texto e repetindo palavras ou mesmo frases e linhas inteiras.

Dificuldade na compreensão da leitura: Devido deficiência 
de vocabulário e a pouca habilidade reflexiva, a criança apresenta 
sérios obstáculos em entender o que está escrito.

Dislexia: Dificuldade com a identificação dos símbolos 
gráficos desde o início da alfabetização, acarretando fracassos 
futuros na leitura e na escrita.

Dentre os transtornos existentes serão apresentados 
os transtornos de leitura e escrita. O transtorno de leitura, 
também conhecido como dislexia, é caracterizado por uma 
dificuldade específica em compreender palavras escritas. Dessa 
forma, pode-se afirmar que se trata de um transtorno específico 
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das habilidades de leitura, que sob nenhuma hipótese está 
relacionado à idade mental, problemas de acuidade visual ou 
baixo nível de escolaridade.

6 CONCLUSÃO

Ao concluir o presente trabalho pode se afirmar que 
as dificuldades de aprendizagem referem-se às situações de 
dificuldades enfrentadas pela escola, causadas ou não por meio 
político ou monetário, tem reflexos diretos sobre a criança. 
Tudo isso faz com que os problemas se acumulem e as crianças 
enfrentem dificuldades na continuidade dos estudos, além 
de se recusarem a frequentar a escola e um elevado grau de 
repetência. Daí concluir-se que as autoridades educacionais 
precisam, com urgência, se voltarem aos problemas sociais 
da educação, sob pena de sofrer um atraso irreparável em seu 
progresso e desenvolvimento. Recomenda-se que novas pesquisa 
nesta área de atuação sejam implementadas visando alcançar 
um incremento e despertar a atenção de quem responde pela 
educação brasileira.  
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CAPÍTULO 7

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA 
AQUISIÇÃO DE LEITURA E ESCRITA

Leonice Farias Batista

 
 “A leitura traz ao homem plenitude, o discurso 

segurança e a escrita precisão.”
Francis Bacon

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho de pesquisa surgiu da necessidade 
de um estudo mais detalhado acerca das dificuldades de 
aprendizagem na aquisição de leitura e escrita. O objetivo 
deste é uma tentativa de mostrar a atuação do professor 
e sua intervenção visando a superação das dificuldades de 
aprendizagem de leitura e escrita. O conhecimento da teoria 
é muito importante, no entanto pô-la em prática faz-se um 
diferencial na ação desse profissional. Faz-se necessária uma 
ação multidisciplinar para favorecer a aprendizagem dos 
aprendente.

Para realização desta pesquisa consultou-se os postulados 
de vários autores, tais como: de Piaget (1978), Vygotsky (1991), 
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Smolka (1993), Ferreiro (1991), Azenha (1994), Leite (2011), 
Davis Oliveira (1998), Fagali e Vale (1993), Carraher (1998), 
Bordenave e Pereira (1985), Paulo Freire (2006) e Chauí (1994).

A pesquisa encontra-se organizado em capítulos: No 
primeiro capítulo, definiram-se as Teorias de Aprendizagem, e 
dentro delas, cinco teorias que visam entender e explicar como 
ocorre a aprendizagem: teoria do condicionamento, teoria de 
Gestalt, teoria de campo, teoria cognitiva e teoria fonológica. 

Teorizou-se, também, acercadas Dificuldades de 
aprendizagem, Distúrbios de Aprendizagem e Distúrbios de 
Aprendizagem e uma tentativa de estabelecer diferenças entre 
elas. Apontou-se a importância de identificá-las e o cuidado 
para diagnosticá-las adequadamente para que possam dar 
início aos trabalhos voltados para mitigá-los. Pode-se perceber 
que embora os autores tenham teorizado e buscado estabelecer 
diferenças entre Dificuldades de Aprendizagem, Distúrbios 
de Aprendizagem de Transtornos de Aprendizagem ora se 
referiam a um ou a outro usando os termos como sinônimos, 
mesmo citando dislexia ou discalculia como dificuldades e/ou 
transtornos de aprendizagem.

No segundo capítulo, foram discriminadas as 
Características referentes a dificuldades em leitura e escrita, 
tendo sido descrito com detalhes a dislexia como sendo o 
reconhecimento impreciso ou pouco fluente das palavras, e na 
decodificação e dificuldade de ortografia; a disgrafia, também 
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conhecida “letra feia”; a disortografias e diz da criança que não 
aprende a usar a escrita como representação da linguagem 
verbal; a disfemia ou gagueira e, por fim a Discalculia. Que se 
refere a dificuldades de utilizar conhecimentos matemáticos na 
vida cotidiana. Discutiu-se sobre os Diagnósticos de Leitura e 
Escrita, definindo que a leitura é um processo individual e nele 
estão incluídas as experiências pelo sujeito.

A leitura se compõe pela decodificação e compreensão. 
A despeito do que muitos supõem a leitura e a escrita se inicia 
muito antes da criança ter acesso à escola, no entanto as 
dificuldades são percebidas somente após seu ingresso na vida 
acadêmica. Pesquisou-se sobre O Desafio de Ensinar a Ler e 
constatou-se que a principal contribuição das teorias cognitivas 
foi compreender como se aprende. E que essa aprendizagem 
é resultante   de representações mentais construídas a partir 
da participação ativa do aprendiz que são internalizadas e 
transformadas em conhecimento propriamente dito.

A aprendizagem da leitura é efetivada no momento 
da compreensão. Ou seja, envolve a percepção, a atenção, a 
memória, o raciocínio, a motivação e o interesse. Afirma Chauí.

Observou-se ainda, que, nesse processo de aprendizagem, 
é possível se aprender sozinho. Na infância, por exemplo, 
quando se imita os adultos com os quais convive. No entanto, 
algumas crianças não têm êxito, mesmo que alguém lhes ensine 
e tenham o desejo de aprender.
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No terceiro capítulo, foram estabelecidas medidas de 

intervenção em alunos com dificuldades de aprendizagem. Foi 
mostrada a importância de um diagnóstico bem feito para que 
aconteça uma intervenção eficiente e eficaz. Portanto, faz-se 
necessário que o professor compreenda que cada caso é único 
e exige que para além do conhecimento das teorias, dispense 
uma atenção sensível e particular.

Pesquisou-se sobre a importância do lúdico como forma 
de intervenção que auxilia a aprendizagem. No uso dos jogos 
a criança aprende a ouvir, a cumprir regras e torna possível o 
desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem.

Um ambiente acolhedor confirma a importância que a 
afetividade tem no processo de aprendizagem. Pode-se deixar 
a criança entender que o professor conhece suas dificuldades e 
de sua vontade de ajudá-la; principalmente respeitar o tempo 
da criança na realização das tarefas.

 A escrita é a segunda maior dificuldade de aprendizagem. 
Esta tem uma dependência da leitura, e, necessita do 
desenvolvimento mental, motor, da linguagem e sócio afetivo.

O professor, quanto à aprendizagem da escrita, tem 
como papel acompanhar a realização de atividades, analisar o 
comportamento dos alunos e interferir, quando for o caso.

O professor tem um papel decisivo para auxiliar o aluno 
a desenvolver sua auto-estima, sua auto-imagem, valorizando 
o atingimento da realização de algumas tarefas. Sua avaliação 
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deve computar os esforços do aluno, evitando compará-lo aos 
demais.

Este trabalho de pesquisa tem a pretensão de possibilitar 
aos colegas envolvidos no processo educativo, uma reflexão 
acerca do processo ensino/ aprendizagem. Busca despertar 
uma atenção especial na forma que se constrói o conhecimento 
e que se dá a aprendizagem, 

Inclusive, sugere que o professor deva descobrir que 
em uma sala de aula existem aspectos específicos a serem 
considerados, tais como: a diversidade, a qualidade do “erro”, 
sua intervenção, a transformação e construção do conceito 
apreendido pelo educando.

Deste modo, reafirma-se a necessidade de aprofundar 
os conhecimentos teóricos e práticos sobre esse processo de 
mediador e facilitador da prática educativa. “A relação entre 
a prática pedagógica e os referenciais teóricos são complexos 
e intricados, e não é possível reduzi-la a um simples rótulo. 
(Ferreiro, 1993, p. 43).

2 TEORIAS DE APRENDIZAGEM

Em todos os tempos, o ser humano tem procurado 
compreender e explicar o mundo em que vive como forma 
de encontrar recursos para enfrentar os perigos e sobreviver. 
Entretanto, as explicações para os fenômenos do universo foram 
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evoluindo através dos tempos conforme os conhecimentos do 
ser humano foram aumentando. Assim, se antigamente os 
temporais eram atribuídos à cólera dos deuses, hoje se sabe que 
são causadas por diferentes pressões, temperaturas e umidade 
entre as massas de ar. Até o século V acreditava-se que a terra 
era o centro do universo, hoje se sabe que ela é apenas um dos 
planetas do sistema solar.

Avançar para além das aparências é duvidar do que todo 
mundo considera certo. Essas são atitudes que levam o avanço 
das ciências. Os contemporâneos de Copérnico acreditavam que 
o sol girava em redor da terra. Se Copérnico não discordasse, 
não teria feito novas pesquisas. Tampouco, concluiria que 
a terra gira em torno do sol. Confirmando, então, sua teoria 
heliocêntrica. Da mesma forma, no campo da aprendizagem 
humana, por exemplo, os psicólogos não acreditam que alguém 
aprenda simultaneamente, por que outra pessoa ensina ou 
mesmo, apenas, porque aprende.

Afirma Araújo (2010, p.291):

Para aprender, o sujeito necessita estar apto a fazer 
um investimento pessoal no sentido de renovar-se 
com o conhecimento que envolve a utilização dos 
recursos cognitivos mesclados com os processos 
internos, quanto com suas possibilidades sócio 
afetivas. Vale dizer que a aprendizagem vai 
acontecendo à medida que a criança vai construindo 
uma série de significados que são resultados das 
interações que ela fez e continua fazendo em seu 
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contexto social.

Pode-se observar que é possível se aprender sozinho. No 
entanto, alguma pessoa não o consegue, ainda que tentem com 
afinco. Por isso, a aprendizagem humana deve ser estudada a 
partir da análise dos seguintes pontos: a situação estimuladora, 
a pessoa que aprende e a resposta. 

À medida que se deteve na observação e estudo desses 
três elementos, concluiu-se que há diferentes conceitos sobre o 
que é essencial para compreender o processo de aprendizagem. 
Isto posto, justifica-se parcialmente o surgimento de diferentes 
teorias para explicar como o ser humano começa seu 
aprendizado.

A seguir é apresentado cinco das principais teorias que 
buscam compreender e explicar o processo de aprendizagem: 
teoria do condicionamento, teoria de Gestalt, teoria de campo, 
teoria cognitiva e teoria fonológica.

A Teoria do condicionamento: para Skinner (apud 
Bordenave e Pereira, 1985), um dos principais representantes 
da teoria do condicionamento, as pessoas são como “caixas-
pretas”: é possível conhecer os estímulos que as atingem e as 
respostas que dão a esses estímulos, mas não se pode conhecer 
experimentalmente os processos internos que fazem com que 
determinado estímulo leve a uma dada resposta.

Mas, para saber qual estímulo produz determinada 
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resposta num organismo, basta aplicar-lhe o estímulo 
condicionante descoberto através dessa teoria. A aprendizagem é 
igual a condicionamento. Significa que para se aprender um novo 
comportamento deve-se condicioná-lo a essa aprendizagem. 
Como atingir esse objetivo? Ainda que o organismo vivo esteja 
propenso a repetir condicionamento satisfatório e evitar os 
comportamentos não satisfatórios? É necessário despertar um 
comportamento satisfatório que o leve a aprender. 

O processo consiste em apresentar estímulos agradáveis, 
chamados reforços, que deverão ser apresentados a pessoas 
que sejam sensíveis a eles no favorecimento a aprendizagem. 
De outra forma o reforço não deverá ser aplicado. O reforço 
não deve ser repetido para que aconteça o condicionamento, 
uma vez que, nem sempre produz um condicionamento mais 
duradouro. Cita Bordenave e Pereira (1985, p.31):

B.F.Skinner, por sua parte, não se interessa 
pelas estruturas mentais. Apenas deseja explicar 
o comportamento e a aprendizagem como 
consequência dos estímulos ambientais. Sua teoria 
se fundamenta no poderoso papel da “recompensa” 
ou “reforço” e parte da premissa fundamental de 
que toda ação que produza satisfação tenderá a ser 
repetida e aprendida. 

Nesse processo de aprendizagem, a teoria de 
condicionamento percebe a educação sob uma visão pragmática 
e objetiva. Detém uma postura que consiste na transmissão de 
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conhecimentos e a capacitação técnica através de competências 
e habilidades.  Considera a aprendizagem como um processo 
cego e mecânico restrito a interação de estímulos e respostas, 
unicamente gerados e determinados por condições externas, 
sem valorar as condições internas.  Por conseguinte, o ensino é 
desenvolvido na preparação e organização de contingências de 
reforço para favorecerem a aquisição dos esquemas e tipos de 
condutas desejadas.

A teoria de Gestalt pressupõe que todo conhecimento é 
anterior à experiência, sendo fruto do exercício de estruturas 
racionais, pré-formadas no sujeito; em oposição à teoria do 
condicionamento.

A Gestalt rejeita a tese de que o conhecimento seja fruto da 
aprendizagem. De acordo com seus adeptos, os sujeitos reagem 
não a estímulos específicos, mas a configurações perceptuais. 
As gestaltens (configurações) são as legítimas unidades mentais, 
e é para elas que se deve voltar o foco.

É válido salientar que o conceito de totalidade objeto da 
Gestalt não se refere à soma ou produto das partes. Assim, se 
apropria do todo de modo súbito, imediato, por reestruturação 
do campo de percepção (insight).

A Gestalt, segundo Chauí (1985, p. 121):

(...) mostra que não há diferença entre sensação e 
percepção porque nunca temos sensações parciais, 
pontuais ou elementares, isto é, sensações separadas 
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de cada qualidade, que depois o espírito juntaria e 
organizaria como percepção de um único objeto. 
Sentimos e percebemos formas, isto é, totalidades 
estruturadas dotadas de sentido ou significação.

Foi apresentado as concepções de aprendizagem de teor 
mecanicista e idealista, faz-se necessário buscar mais estudos 
para superá-las. Dessa forma acredita-se que as pesquisas 
realizadas no campo da epistemologia genética tenham sua 
devida contribuição.

O processo de aprendizagem denominado Teoria de 
Campo Fenomenológica, formada por Kurt Lewin, tem seus 
pressupostos sob a influência das teorias de Gestalt, pois ela 
enfatiza o “agora”, o presente.

A abordagem fenomenológica de campo usa da 
experimentação sistemática para elucidar hipóteses verdadeiras 
no estudo do fenômeno. Neste processo o indivíduo torna-se 
apto a discernir acerca do que lhe é adequado ou verdade.

Esta teoria de campo tem suporte no processo cognitivo, 
isto é, revela o processo pelo qual se dá o pensamento. Norteiam 
os mecanismos de avaliação, apropriação de ideias e métodos e 
um referencial de comunicação. Tem uma perspectiva holística: 
traz em seu esboço a necessidade da interação entre a forma de 
pensar e a de sua relação com o mundo à sua volta, inclusive os 
aspectos espirituais e transpessoais. Nesta relação o indivíduo 
influencia o meio e é por ele influenciado.
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Lindgren (1992), observa que o fato é que o comportamento 
das crianças é determinado por sua percepção de si próprias e 
do mundo que as rodeia.

O professor, que visa entender melhor o campo psicológico 
das crianças, necessita alinhar sua sensibilidade com as atitudes 
e sentimentos da criança.

O processo de aprendizagem chamado de Teoria 
cognitiva surgiu como uma crítica ao Comportamentalismo, que 
defendia a aprendizagem como resultado do condicionamento 
de um indivíduo submetido a determinada situação de estímulo 
e resposta.

Os processos cognitivos se referem a habilidades ligadas 
ao desenvolvimento do raciocínio, do pensamento, da memória, 
da capacidade de abstrair. Esse processo se inicia na infância e 
têm relação direta com a aprendizagem.

Dentre os principais teóricos cognitivistas, destacam-se 
Jean Piaget (1978), Henri Wallon (1975) e Lev Vygotsky (1991). 
Embora apresentem diferenças entre suas teorias, objetivaram 
entender como a aprendizagem acontece, sua relação com suas 
estruturas mentais e acerca do que é necessário fazer para 
aprender.

Dentre os autores que teorizam acerca da visão 
interacionista do desenvolvimento, Jean Piaget (1896-1980), 
rejeita a ideia de que a linguagem seja responsável pelo 
pensamento. Ainda, que, no primeiro momento, tenha percebido 
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a linguagem como um reflexo direto do que as crianças pensam.

Apesar de Piaget (1968) entender a linguagem como um 
facilitador acerca da amplitude do pensamento simbólico e 
essencial para o atingimento de níveis superiores do pensamento 
lógico , analisa que as operações lógicas têm origem 
em ações que se internalizaram como expressões mentais. 
Evidenciando-se, inicialmente através da fala egocêntrica.  
Declara Piaget apud Vygotsky (1991, p. 15):

Nossas descobertas indicam que a fala egocêntrica 
não permanece por muito tempo como um mero 
acompanhamento da atividade da criança. Além de 
ser um meio de expressão e de liberação da tensão, 
torna-se logo um instrumento do pensamento, no 
sentido próprio do termo – a busca e o planejamento 
da solução de um problema. 

A fala egocêntrica transforma-se em fala interior. Na idade 
que ocorre essa transição acriança ora usa a fala egocêntrica, 
ora a reflexão silenciosa na resolução de problemas, revelando 
que ambas são funcionalmente equivalentes. A fala egocêntrica 
tende a diminuir no início da idade escolar. Segundo Piaget 
apud Vygotsky (1991).

A base da teoria de Piaget fundamenta-se no “pressuposto 
de uma sequência genética de duas formas opostas de intelecção, 
as quais, segundo a teoria psicanalítica, servem ao princípio 
do prazer e ao princípio da realidade”. Vygotsky (1991, p. 19). 
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Pode-se observar que embora o autor classifique a satisfação 
do prazer dissociado do impulso para adaptação à realidade, 
é válido ressaltar que a adaptação à realidade surge de uma 
necessidade a ser satisfeita.

De acordo com Vygotsky (1991), a linguagem e o 
pensamento são interdependentes desde o começo da vida. A 
linguagem se faz necessária ao pensamento e é determinada 
por ele.

A aquisição da linguagem pela criança modifica suas 
funções mentais superiores. A linguagem dá forma definida ao 
pensamento, favorece o surgimento da imaginação, ativa o uso da 
memória e promove o planejamento da ação. Na aprendizagem 
da fala, assim como na aprendizagem das matérias escolares, 
a imitação é fator decisivo. Assim, “o aprendizado é aquele que 
caminha à frente do desenvolvimento, servindo-lhe de guia; 
deve voltar-se mão tanto para as funções já maduras, mas 
principalmente para as funções em amadurecimento.” Vygotsky 
(1991, p. 88).

A partir da aquisição da linguagem, a criança modifica 
as funções mentais superiores. Entende que o pensamento 
precede a linguagem e é essencial a seu desenvolvimento. 
Porém, o desenvolvimento das bases psicológicas não precede 
o aprendizado; ele é desenvolvido interagindo continuamente 
com os reforços recebidos. Vygotsky (1991, p. 87) ressalta:

(...) o aprendizado geralmente antecede o 
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desenvolvimento. A criança adquire certos hábitos 
e habilidades numa área específica, antes de 
aprender a aplicá-los consciente e deliberadamente, 
nunca há um paralelismo completo entre o curso 
do aprendizado e o desenvolvimento das funções 
correspondentes.

Vygotsky(1991, p.87 ) afirma que: “o aprendizado deve 
ser orientado para o futuro, e não para o passado.”

A Teoria fonológica tem como base de estudos a descoberta 
de uma consciência fonológica, ou seja, a consciência dos sons 
que formam a fala. De acordo com Cardoso (1995), esses sons 
estão relacionados à aprendizagem da leitura e da escrita em 
uma ortografia alfabética, evidenciando ter uma estreita relação 
entre a consciência fonológica e a alfabetização.

Kiparsky e Menn (1977) e Boersma (2006), propõem que, 
à medida que se adquire a escrita alfabética, a criança pode de 
observar os fatos da fonologia de sua fala e tem a possibilidade de 
reestruturá-las. ” O processo de aquisição fonológica tem início 
na infância e tem continuidade até que as relações fonológicas 
da língua adulta tenham sua completude.” (KIPARSKY E MENN, 
1977, p.62).

No entanto, deve-se salientar que existem outros fatores 
que são muito importantes nesse processo de aprendizagem 
tais como: auto-estima, afetividade, respeito.



184 |O saber fazer docente e as relações sociais no desenvolvimento 

Editora Via  Dourada

2.1 DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

As dificuldades de aprendizagem no processo de 
aquisição de leitura e escrita passam a ser detectadas após o 
ingresso do aprendiz no sistema de ensino. Faz-se necessário 
o entendimento de que letras isoladas têm fonemas específicos 
na aquisição da leitura. Destaca Araújo (2010, p. 289):

(...) nas dificuldades de aprendizagem requerem 
cuidados deles (os pais), da escola e dos profissionais, 
assim que identificadas, sendo que os primeiros 
sinais aparecem quase sempre durante o processo 
de alfabetização da criança, demonstrando 
normalmente serem agitadas, falantes, não 
entendendo determinados conteúdos, por mais 
explicados e trabalhados que sejam.

As dificuldades de aprendizagem são incoerências 
que surgem em um dos dois processos psicológicos básicos, 
concernentes a compreensão e/ou utilização da linguagem 
verbal ou escrita. Sua manifestação pode se revelar pelos 
processos de ouvir, ler, pensar, escrever, da soletração ou na 
realização de cálculos. É válido ressaltar que esse termo não se 
refere às dificuldades de aprendizagem em crianças portadora 
de deficiências visuais, auditivas ou motoras, ou quaisquer 
deficiências de ordem mental, e desvantagens emocionais, 
ambientais e culturais. Condemarín e Blomquist (1989) 
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ressaltam que a aprendizagem da leitura e da escrita são os 
estágios superiores do desenvolvimento total da linguagem. 
Uma vez que esse desenvolvimento seja afetado, o aprendizado 
da criança será prejudicado. A firma Araújo (2010, p. 289).

Muitos alunos com problemas para adquirir o 
conhecimento que lhes é transmitido necessitam de 
auxílio profissional, sendo muitos desses quadros 
relacionados a causas biológicas, psicológicas e 
cognitivas, como a inaptidão para resolução de 
tarefas específicas.

  As dificuldades que poderão causar a não 
aprendizagem são: a dislexia, a disgrafia, a Desortografia, a 
disfemia e a Discalculia.

A dislexia é uma perturbação na aprendizagem da 
leitura pela dificuldade de reconhecer a correspondência entre 
os símbolos gráficos e os fonemas, e decodificação de signos 
escritos em verbais. Mas, a dislexia não é a maior responsável 
pelas dificuldades de leitura e escrita. Muito embora um 
número significativo de aprendente que tem dificuldades na 
leitura e escrita não devam ser chamados dislexos. Deve-se 
ponderar sobre a necessidade de um diagnóstico adequado 
para identificar se o aluno tem dislexia. 

A disgrafia também denominada de “letra feia” apresenta-
se como uma dificuldade de leitura e consequentemente de 
escrita.  
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A disgrafia e a desortografia afetam as crianças 
simultaneamente, apesar deque algumas crianças possam 
apresentar somente disgrafia. Na disortografia a criança não 
se permite utilizar processos gráficos como significação da 
linguagem oral.

A disfemia é comumente chamada de gagueira, ou seja, a 
criança não é fluente em sua linguagem.

Crianças de até 04 anos podem apresentar períodos 
de disfemia ocasionados pela junção de vários fatores 
ligados ao desenvolvimento da fala e a rapidez que 
tais informações se processam. Deste modo, a fala 
não consegue fluir com a rapidez que as informações 
são recebidas pela mente. A disfemia desaparece, 
na maioria das crianças, naturalmente. No entanto, 
algumas crianças precisam de cuidados específicos 
para controlar esse distúrbio.

A Discalculia se apresenta como a dificuldade de aprender 
tudo o que se refere às questões numéricas: como operações, 
conceitos e aplicação da matemática.

2.2 DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM

Os distúrbios de aprendizagem são tidos como uma 
problemática  associada à uma disfunção neurológica, sendo 
caracterizada como: distúrbio fonológico;  pouca habilidade 
sintática, semântica e pragmática;  histórico de distúrbio de 
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linguagem anterior à escolarização; comprometimento da 
habilidade para fazer narrativas para contação de histórias; 
falhas nas funções receptivas e ou expressivas; problemas 
no processamento de informações auditivas e visuais; 
comprometimento no  processo de desenvolvimento da 
aprendizagem, principalmente da linguagem, remontando os 
primeiros anos de vida.

Uma vez que esses transtornos antecedem a alfabetização, 
afetam a percepção do aprendiz para a leitura, a escrita e a 
aritmética, podendo exercer influência em seu desempenho 
acadêmico como um todo. “A percepção é sempre uma 
experiência dotada de significação, isto é, o percebido é dotado 
de sentido e tem sentido em nossa história de vida”, assegura 
Condemarín (1989, p. 238) e Chauí (1994, p. 122). “A percepção 
implica um processo construtivo, no qual o indivíduo organiza 
dados apresentados as suas modalidades sensoriais, e interpreta-
os e completa-os baseado em suas experiências anteriores”.

O autor utiliza o termo transtorno referindo-se a distúrbio 
de aprendizagem, não fazendo distinção entre eles.

2.3 TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM

Os Transtornos de Aprendizagem são uma inabilidade 
específica, como leitura, escrita ou matemática, em indivíduos 
que apresentam resultados significativamente abaixo do 
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esperado para o seu nível de desenvolvimento, escolaridade e 
capacidade intelectual. Estas dificuldades se manifestam através 
de dificuldades importantes na aquisição e uso da escuta, fala 
leitura, escrita, raciocínio ou habilidades matemáticas. Tais 
transtornos são intrínsecos ao indivíduo, em decorrência de 
disfunção do sistema nervoso central, e possível de acontecer 
ao longo do ciclo vital.

O termo “Transtorno de aprendizagem” citado nos manuais 
internacionais de diagnósticos, tanto no CID (organizado pela 
Organização Mundial de saúde) e no DMS-V (organizado pela 
Associação Psiquiátrica Americana), reconhecem a inexatidão 
do termo “transtorno”. Defendem seu emprego para evitar 
problemas maiores, que pudessem surgir com a utilização das 
expressões “doença” ou “enfermidade”.

A origem dos Transtornos de Aprendizagem ainda não 
foi esclarecida pelos estudiosos, não obstante, existem algumas 
hipóteses. Entende-se que sua origem é multifatorial,no entanto 
são necessárias mais pesquisas com o intuito de melhor elaborar 
essa questão.

Apesar de não conhecida a origem dos Transtornos 
de Aprendizagem supõe-se que há uma primazia de fatores 
biológicos que interagem com fatores não-biológicos. Conforme 
o manual organizado pelo CID e pela Associação Psiquiátrica 
Americana DSM-V os transtornos não podem ser consequência 
de:
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• Falta de oportunidade de aprender;
• Descontinuidades educacionais resultantes de 

mudanças de escola;
• Traumatismos ou doença cerebral adquirida;
• Comprometimento na inteligência global;
• Comprometimentos visuais ou auditivos não 

corrigidos.

Ainda se referindo a origem dos Transtornos de 
Aprendizagem teoriza-se que provêm de distúrbios na 
interligação de informações em várias regiões do cérebro, que 
podem ter surgido durante a gestação. 

O desenvolvimento cerebral do feto tem função importante 
no processo de aquisição, conexão e atribuição de significado 
às informações, isto é, da aprendizagem. Logo, quaisquer 
fatores que venham alterar o desenvolvimento cerebral do feto 
possibilita o quadro de Transtorno de Aprendizagem, que talvez 
somente seja identificado a partir do momento que a criança 
iniciar suas atividades intelectuais na fase escolar.

É válido registrar que embora haja nomenclatura 
específica para dificuldades de aprendizagem, distúrbios de 
aprendizagem e transtornos de aprendizagem, alguns autores 
referem-se à ambas ora como dificuldades, ora distúrbios e ora 
como transtornos não fazendo distinção entre elas. 

3 CARACTERÍSTICAS REFERENTES A 
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DIFICULDADES EM LEITURA E ESCRITA

São apresentados, tanto o CID-10, como o DSM-V, três 
tipos de transtornos específicos: o Transtorno com prejuízo 
na leitura, o Transtorno com prejuízo na matemática, e o 
Transtorno com prejuízo na expressão escrita. As características 
gerais destes transtornos não diferem muito entre estes dois 
manuais. 

O Transtorno da Leitura, chamado de dislexia caracteriza-
se pelo reconhecimento impreciso ou pouco fluente das palavras, 
e na decodificação e dificuldade de ortografia. Assim, percebe-
se que se refere a um transtorno específico das habilidades de 
leitura, isolado. Não se refere à idade mental, problemas de 
acuidade visual ou baixo nível de escolaridade. 

O DSM-V-Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais cataloga como critérios diagnósticos para o Transtorno 
da Leitura, as seguintes especificidades:

•  Leitura de palavras de forma imprecisa ou lenta e 
com esforço (p. ex., lê palavras isoladas em voz alta, de 
forma incorreta ou lenta e hesitante, frequentemente 
adivinha palavras, tem dificuldade de soletrá-las).

• Dificuldade para interpretar o que é lido (p. ex., pode 
ler o texto com precisão, mas não tem a compreensão 
da sequência, as relações, as inferências ou a semântica 
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do texto lido).

A disgrafia ou “letra feia” se apresenta como uma 
dificuldade de leitura e consequentemente de escrita. Sua 
principal característica é desorientação espacial: má organização 
da página, letras desproporcionais.  

De um modo geral a disgrafia e a disortografia estão 
relacionadas. Ainda que, em algumas crianças, apresentem 
disgrafia desacompanhada da disortografia. A criança é dita 
disortográfica quando não aprende a usar os processos gráficos 
como forma de representação da linguagem verbal.

A disfemia, conhecida como gagueira, se dá quando a 
fluência da linguagem é prejudicada.

O Transtorno da Matemática, denominado discalculia, 
não se refere à falta de habilidades matemáticas básicas, tais 
como contagem, esta refere-se a associação destes conteúdos 
em sua vida cotidiana. Como por exemplo: Não conseguir 
elaborar o troco de uma compra; ajudando a pôr a mesa não 
tem habilidade para elaborar e trazer o número igual à dos 
ocupantes de uma só vez, trazendo um por um; pouca habilidade 
de não perceber que o conteúdo de um líquido pode ou não 
caber dentro de outro recipiente de formato diferente. 

Ressalta-se que geralmente o Transtorno da Matemática 
é encontrado conjuntamente com o Transtorno da Leitura e/
ou Transtorno da Expressão Escrita. Conforme Azenha, (1994, 
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p.52): “Saber que se lê nas letras, no entanto, não implica que 
esteja colocada a distinção entre letras e números”.

3.1 DIAGNÓSTICOS DE LEITURA E ESCRITA

A educação elementar tem como principais metas o ensino 
da leitura e escrita. No entanto, este objetivo não tem sido de 
fácil atingimento, como reflete o elevado número de educandos 
que apresentam dificuldades no processo de aprendizagem da 
língua escrita. (ARAÚJO, 2010).

Dentre as contribuições de Jean Piaget para as teorias 
de aprendizagem ressalta-se a ênfase que deu ao pensamento, 
destacando que ele, o pensamento, é a base em que se 
assenta a aprendizagem. E o pensamento é a manifestação da 
inteligência. Para ele, a inteligência é um fenômeno biológico 
cujo funcionamento vai modificando-se em um processo de 
construção contínua. (Bordenave,1985)

Jean Piaget conceitua a aprendizagem, conforme 
Bordenave e Pereira (1985, p. 18):

A aprendizagem, pois, é o conjunto de mecanismos 
que o organismo movimenta para se adaptar ao 
meio ambiente. Piaget afirma que a aprendizagem se 
processa através de dois movimentos simultâneos e 
integrados, mas de sentido contrário: a assimilação e 
a acomodação. Pela assimilação o organismo explora 
o ambiente. (...) Pela acomodação o organismo 
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transforma sua própria estrutura para adequar-se à 
natureza dos objetos que serão apreendidos

A aprendizagem da leitura se efetiva quando acontece a 
compreensão. Isto é, envolve a percepção, a atenção, a memória, 
o raciocínio, a motivação e o interesse. Afirma Chauí (1994); 
apud Carraher (1998).

A percepção, como integrante das funções básicas para 
o aprendizado, pode ser definida como uma resposta a um 
estímulo fisicamente definido; sensação e percepção são a 
mesma coisa, assim como define Chauí (1994, p.123):

É o conhecimento de um sujeito corporal, isto é, 
uma vivência corporal, de modo que a situação 
de nosso corpo e as condições de nosso corpo são 
tão importantes quanto a situação e as condições 
dos objetos percebidos; é sempre uma experiência 
dotada de significado, isto é, o percebido é dotado 
de sentido e tem sentido em nossa história de vida, 
fazendo parte de nosso mundo e nossas vivências.

A atenção, segundo o dicionário da língua portuguesa, 
significa: concentração, olho, alerta, silêncio, repare, aplicação, 
tento, prudência, cuidado.

A atenção é, pois, um processo cognitivo indispensável 
para que haja o aprendizado, se refere à capacidade de manter 
em foco informações selecionadas por determinado tempo 
(desde inibir elementos não pertinentes à tarefa em execução 
e que venham influenciar neste processo), tal que sejam 
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desenvolvidas, adequadamente, as habilidades cognitivas 
(COMMODARI; GUARNERA, 2005).  

Geralmente, os profissionais da educação apontam a falta 
de atenção um ponto dificultador à qualidade de ensino, pois 
afeta a apreensão de conhecimentos necessários às disciplinas 
(SOUZA; GUARESI, 2012).

A memória, na psicologia cognitiva, tem seu estudo 
realizado paralelamente à percepção, à linguagem e ao 
pensamento. A memória tem uma importância significativa 
em relação aos mecanismos pelos quais o conhecimento é 
armazenado e recuperado, de acordo com Condemarín (1989. 
p.298): “A memória envolve a atenção, motivação, a história 
do aprendizado do sujeito, seu mundo interno e sua estrutura 
genética. Deste modo a memória seria o efeito diferido do 
aprendizado.”

A memória é definida por Bordenave e Pereira (1985, p. 
46) como sendo “em grande parte um problema de reconstrução 
da informação, muito mais do que pura recordação”. 
Complementando que, na memória, além da recordação se 
processa a informação de forma subjetiva. E acrescenta que 
“todo ensino eficiente deveria incluir o ensino dos melhores 
modos de reconstruir aquilo que foi ensinado.”

Chauí (1994) conceitua a memória como uma atualização 
do passado ou a presentificação do passado e é também registro 
do presente para que permaneça como lembrança. Para tanto, 
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pode-se dizer que no processo de memorização são envolvidos 
componentes objetivos e componentes subjetivos para formar 
as lembranças. 

Conforme afirma Chauí (1994, p.128):

São componentes objetivos: as atividades físico-
fisiológicas e químicas de gravação e registro 
cerebral das lembranças, bem como a estrutura do 
objeto que será lembrado. (...). São componentes 
subjetivos: a importância do fato e da coisa para 
nós: o significado emocional ou afetivo do fato ou 
da coisa para nós; o modo como alguma coisa nos 
impressionou e ficou gravada em nós; a necessidade 
para nossa vida prática ou para o desenvolvimento 
de nosso conhecimento.

A memória do ponto de vista da Teoria do conhecimento 
detém as funções de retenção de um dado da percepção, 
experiência ou acontecimento; reconhecimento de fato 
experimentado ou conhecido que permite a relação entre o já 
conhecido e novos conhecimentos; recordação de algo como 
pertencente ao passado e a possibilidades de fazer analogia 
com algo do presente; evocar o passado fazendo parâmetro e 
estabelecendo diferenças com o que é atualmente. Portanto, 
a memória é essencial para a elaboração de experiência e da 
produção do conhecimento científico, pondera Chauí (1994).

O raciocínio, segundo os filósofos, pode ser discursiva e 
intuitiva. Chauí (1994) aponta que a atividade racional discursiva 
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percorre uma realidade ou coisa para que o conheça. Ou seja, 
pratica vários atos de conhecimento até que possa apropriar-se 
da definição ou conceito do objeto.

O raciocínio discursivo ou lógico é um modo de pensar que 
ajuda a resolver um problema ou chegar a uma conclusão sobre 
determinado assunto. Existem diferentes tipos de raciocínio lógico, 
quais sejam: dedução, indução e abdução.

A dedução consiste em considerar que a partir de uma parte 
já conhecida pode-se entender que ela pode ser aplicada a todos 
os casos particulares iguais. Ou sejam, uma verdade já conhecida 
e que funciona como um princípio geral para todos os casos que 
serão demonstrados a partir dele. Em Chauí (1994).

Por sua vez, a indução percorre o caminho exatamente o 
contrário da dedução. A indução usa casos particulares iguais ou 
semelhantes para adotar uma lei geral. A lei geral que explica todos 
esses casos particulares. Ainda em Chauí (1994).

E a abdução é a “terceira modalidade de inferência. A abdução 
é uma busca de conclusão pela interpretação de sinais, indícios, de 
signos. (...) Segundo o filósofo francês Peirce, a abdução é a forma 
que a razão possui quando inicia o estudo de um novo campo 
científico que ainda não tinha sido abordado”. (CHAUÍ, 1994. p.68).

No entanto, o raciocínio intuitivo, capta de uma só 
vez o objeto estudado. Isto é, a intuição percebe o objeto do 
conhecimento de forma direta e imediata, sem que haja a 
necessidade de provas ou demonstrações para que saiba que o 
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conhece.
A motivação e o interesse são fatores, na concepção 

racionalista, equiparados ao desejo e a ação. Ou seja, a 
motivação refere-se aos desejos e intenções; a motivação, às 
ações e finalidades. Por isso, a percepção, a atenção, a memória, 
o raciocínio, a motivação e o interesse constam como itens 
necessários para que o ensino se concretize em aprendizagem.

A maturação compõe fator importante no processo de 
aprendizagem. Esta ocorre desde o nascimento até a idade 
adulta. Vislumbrando a maturação, como processo evolutivo, 
favorece a aprendizagem; do ponto de vista que gradativamente 
o indivíduo galga cada estágio de maturação até atingir seu 
potencial de desenvolvimento e propicia condições necessárias 
para que se realize a aprendizagem.

Deste modo, o desenvolvimento tem que completar 
determinados ciclos antes que se possa começar o aprendizado.  
Vygotsky (1991, p.81) destaca:

(...) uma relação que obviamente existe entre o 
desenvolvimento e o aprendizado: o primeiro cria as 
potencialidades o segundo as realiza, A educação é 
vista como um tipo de superestrutura erigida sobre 
a maturação: ou, para mudarmos de metáfora, a 
educação se relaciona com desenvolvimento da 
mesma forma que o consumo se relaciona com a 
produção. Admite-se, portanto, a existência de uma 
relação unilateral: a aprendizagem depende do 
desenvolvimento, mas o curso do desenvolvimento 



198 |O saber fazer docente e as relações sociais no desenvolvimento 

Editora Via  Dourada

não é afetado pela aprendizagem.”

Na leitura, a falta de foco gera dificuldades na 
compreensão do texto, que, comprometem o amadurecimento 
do aluno enquanto leitor, inclusive o seu desempenho escolar 
(FONSECA, 2013).

As partes mais importantes do texto devem ser observadas 
por um determinado período de tempo. Deste modo, os 
elementos do texto que se dedica mais atenção se fixam melhor 
nas representações, desse mesmo texto, na memória.

A leitura é um processo individual e nela estão envolvidas 
as vivências experienciadas pelo sujeito. A mesma é composta 
pela decodificação e compreensão. E as crianças estão tendo 
contato com a linguagem escrita, cada vez mais cedo, e 
consequentemente com a aquisição da leitura, conforme 
ressaltam (FERREIRO e TEBEROSKY 1991).

A escrita, segundo o dicionário, é a representação da 
linguagem falada por meio de signos gráficos. Porém, para 
Teberosky (1996, p. 143) a escrita por ser estudada na perspectiva 
de uma psicogênese da língua escrita indo para além das 
aparências “a validade de um enfoque pedagógico que leve em 
conta o conhecimento linguístico da criança, particularmente 
sobre “a linguagem que se escreve”. Promovendo um processo 
evolutivo ao longo do desenvolvimento infantil, cuja gênese se 
possa descrever e explicar. 
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A leitura e a escrita se iniciam antes da criança iniciar 
na escola, no entanto, as dificuldades passam a ser observadas 
desde então. Como afirmam Ferreiro & Teberosky, (1986, p. 11):

[...] a aprendizagem da leitura, entendida como 
questionamento a respeito da natureza, função 
e valor desse objeto cultural que é a escrita, 
inicia-se muito antes do que as escolas imaginam 
transcorrendo por insuspeitados caminhos. Que 
além dos métodos, dos manuais, dos recursos 
didáticos, existe um sujeito que busca a aquisição do 
conhecimento, que se propõe problemas e trata de 
solucioná-los, segundo sua própria metodologia[...] 

Piaget (1896-1980) em seus estudos sobre o 
desenvolvimento cognitivo enfatizou a importância de cada 
fase de desenvolvimento da criança. Segundo ele, as estruturas 
cognitivas são construídas através de uma série de estágios 
sequenciados e diferentes, à medida que cada fase vai se tornando 
mais complexa e abrangente que a anterior. Deste modo, Piaget 
percebe a inteligência como sendo resultado de uma adaptação 
biológica, que o organismo busca o equilíbrio entre assimilação 
e acomodação para formar o pensamento. O equilíbrio atingido 
a cada nível mental é o que define a capacidade do sujeito em 
cada fase do seu desenvolvimento.

Para Wallon (1879-1962), o desenvolvimento cognitivo é 
percebido como um processo social e interacionista, entendendo 
que a linguagem e o entorno social desempenham um papel 
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muito importante. Portanto, Wallon e Piaget organizam o 
desenvolvimento em etapas, embora compreendam o sujeito 
em sua integralidade: biológica, afetiva, social e intelectual. 
Então, conceituam que a existência do indivíduo permeia 
interação do organismo e da sociedade e seu desenvolvimento é 
construído progressivamente no qual os aspectos afetivos, e/ou 
cognitivos são estabelecidos, e inter-relacionados com o meio 
que produzem modificações reciprocamente.

Os postulados de Vygotsky (1896-1934) destacam que a 
interação do homem com o meio provoca o seu desenvolvimento 
e a aquisição de conhecimentos permeados por um processo 
sócio-histórico construído coletivamente e mediado pela cultura. 
Segundo sua teoria, a aprendizagem desperta os processos 
internos de desenvolvimento. O cérebro é capaz de criar novos 
conhecimentos a partir destas trocas e interações, ou seja, o 
contato com outras experiências desperta potencialidades do 
aprendiz possibilitando a elaboração seus conhecimentos sobre 
os objetos, neste processo de mediação.

3.2 O DESAFIO DE ENSINAR A LER

O ensino da leitura e da escrita está entre os principais 
objetivos da educação elementar. Este objetivo não se tem 
revelado muito fácil, face o elevado número de educandos 
apontados por apresentarem dificuldades no processo de 
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aprendizagem da língua escrita. (ZORZI, 2000; apud ARAÚJO, 
2010).  

A constatação de um ser epistêmico que atua utilizando 
os mesmos mecanismos de aprendizagem a distintas áreas do 
conhecimento. Considerar o papel ativo do sujeito interagindo 
com os objetos da realidade, permite que o educador perceba 
a alfabetização para mais além de uma técnica centrada em 
métodos de ensino; que o aprendiz atua construindo seu 
aprendizado.

Desta forma, Azenha (1994, p.90) afirma:

(...) o que as crianças aprendem não coincide com 
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mediando ensino e aprendizagem – e nem sempre há 
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por vários aspectos, como: propostas bem planejadas, 
desafios apresentados e ajustados às possibilidades 
cognitivas dos alunos, parcerias potencializando 
seus esforços intelectuais, intervenções pedagógicas 
problematizadora, elevações de atividades muito 
simples à condição de uma boa situação a um 
aprendizado de fato, entre outros.

A aprendizagem para ser concretizada, faz-se necessário 
a disponibilidade para o envolvimento do aluno, o empenho 
que sejam feitos elos entre o que o aprendiz já sabe e o que está 
em processo de aprender, na utilização de meios adequados 
que conhece e possui para atingir maior compreensão possível. 
Esse tipo de aprendizagem requer uma ousadia para fazer 
questionamentos, soluções possíveis e tentar novos caminhos, 
de forma diversa da mecânica, em que o educando direciona 
seu esforço para memorização ou fazer conexões superficiais. 
(ARAÚJO, 2010).

O desafio de ensinar exige apreensão da realidade, o 
professor necessita de clareza em sua prática para que possa 
ter mais segurança em seu próprio desempenho. 

Segundo Paulo Freire (1996, p. 68): 

O melhor ponto de partida para estas reflexões 
é a inconclusão do ser humano de que se tornou 
consciente, Como vimos, aí radica a nossa 
educabilidade bem como a nossa inserção num 
permanente movimento de busca em que, curiosos e 
indagadores, não apenas nos damos conta das coisas 
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mas também delas podemos ter um conhecimento 
cabal.

Deste modo, a capacidade de aprender tem uma função 
transformadora da realidade, não para adaptar-se como cita 
Paulo Freire (1996, p.69) “(...) para nela intervir, recriando-a, 
fala de nossa educabilidade a um nível distinto do nível do 
adestramento dos outros animais ou do cultivo das plantas”.

A capacidade de aprender consequência da capacidade 
de ensinar implica na posse do objeto apreendido. A mera 
memorização mecânica do conteúdo ou do objeto não pode 
ser chamado de aprendizado. Pois, desta forma o aprendiz se 
apresenta como sujeito passivo do conhecimento e não participa 
da sua construção. 

Reafirma-se então que a habilidade da posse do objeto ou 
conteúdo apreendido permite que o professor possa reconstruir 
um mal aprendizado no qual o aprendiz se comportou como 
mero paciente da transferência realizada pelo educador. Ressalta 
(FREIRE, 1996).

O desenvolvimento da habilidade de ensinar necessita 
respeito aos saberes do educando. Deve-se considerar que 
sua experiência, do aprendiz, são saberes possíveis de manter 
correlação com os conteúdos estudados trazendo-o a uma 
reflexão que possa buscar mudanças. Revelando que toda 
educação é política.De outro modo, o processo de ensinar/
aprender fica desinteressante de acordo com Araújo (2010, 
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p.283):

Do ponto de vista cognitivo, é evidente que o 
indivíduo não aprende somente nas escolas, 
mas dispõe de muitas outras fontes que a escola 
tradicional procurou ignorar sistematicamente por 
se desviarem da lógica das disciplinas acadêmicas. 
Em troca ofereceu aprendizagens não-significativas, 
desmotivadas e não-funcionais.

Observa-se que, nesse processo de aprendizagem, é 
possível se aprender sozinho. Principalmente, na infância, 
quando se imita os adultos com os quais convive. Mas, algumas 
pessoas não conseguem aprender, mesmo que alguém lhes 
ensine e tenham o desejo de aprender. Então, por que isso 
ocorre? A resposta a esse questionamento veio após as análises 
de alguns aspectos fundamentais acerca da aprendizagem 
humana. A situação estimuladora, a pessoa que aprende e a 
resposta.

Os programas que se propõem a ensinar a ler e escrever 
perseveram na necessidade de se apropriar dos conceitos 
de acima, abaixo, esquerda, direita, com o intuito de utilizar 
esses conceitos, posteriormente, no ato da leitura e da escrita. 
Assevera Azenha (1984, p.57) que:

A aprendizagem deste conteúdo específico exige mais 
do que a exploração de textos escritos; é necessário 
que a criança tenha uma ampla experiência e 
observações de leitores de textos. Assistir a atos 
de leitura dirigidos a ela ou não, acompanhados 
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de gestos indicadores de onde a leitura está sendo 
processada, é ocasião e fonte para assimilar essa 
informação.

O desafio de ensinar a ler e escrever tem sido uma 
problemática que está buscando soluções desde a utilização das 
teorias de repetição, de incentivos e análise do erro, para uma 
percepção da transferência do que é ensinado para a constituição 
de evidências de uma elaboração própria do conhecimento nas 
crianças.

A escrita revela uma situação nova para a criança, uma vez 
que, é uma fala sem interlocutor. Isso causa certa desmotivação 
para o aprendizado, não percebe que ela seja necessária, e tenha 
uma compreensão de pouca utilidade. São abstratos os motivos 
que instiga a escrita, sendo necessário um distanciamento do 
real para a realização da escrita.

Discorre Vygotsky (1991, p.86):

A fala interior é uma fala condensada e abreviada. A 
escrita é desenvolvida em toda sua plenitude, é mais 
completa do que a fala oral. A fala interior é quase que 
inteiramente predicativa, porque a situação, o objeto 
do pensamento, é sempre conhecida por aquele 
que pensa. A escrita, ao contrário, tem que explicar 
plenamente a situação para que se torne inteligível. A 
passagem da fala exterior, extremamente compacta, 
para a fala oral, extremamente detalhada, exige o 
que se poderia chamar de semântica deliberada– a 
estruturação intencional da teia do significado.
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Por conseguinte, a formação do professor constitui um 
processo contínuo e permanente de desenvolvimento, no qual 
ele, o professor, deva estar disponível para a aprendizagem; da 
formação, o ensino e a aprendizagem; do sistema escolar onde 
ele está inserido profissionalmente; condições para continuar 
aprendendo.      Discorre (ARAÚJO, 2010).

Portanto, a aprendizagem, propriamente dita, é 
participativa e envolve o aprendente em sua totalidade. Assim, 
Vygotsky (1998, p.176) ratifica a importância do ensino para 
a aprendizagem: “O ensino representa, então, o meio através 
do qual o desenvolvimento avança; em outras palavras, os 
conteúdos socialmente elaborados do conhecimento humano 
e as estratégias cognitivas necessárias para sua internalização 
são evocados nos aprendizes segundo seus níveis reais de 
desenvolvimento”.

Na escola é proporcionada uma variedade de 
oportunidades de uso da linguagem. O professor se faz 
presente como agente que oferece uma ajuda efetiva diante 
dessa diversidade das situações que a criança poderá, então, 
aprender as regras de funcionamento da linguagem escrita.  
Nesse contexto, o professor interpreta as respostas das crianças, 
para compreender as ideias e os conhecimentos das crianças 
e elencar que expectativas foram geradas pelo professor em 
somente depois criar novas situações de aprendizagem. 

A aprendizagem é um processo resultante de interação 
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do sujeito com o meio. As dificuldades para o aprendizado se 
mostram como um impedimento do sujeito frente aos obstáculos 
que se apresentam nessa interação. Barbosa (2001) teoriza que a 
dificuldade de aprendizagem faz parte do processo do aprender 
e não deve ser desvinculada do processo de aprendizagem. Pois, 
a dificuldade gera um desequilíbrio que provoca uma busca pelo 
equilíbrio e, então, se realiza a aprendizagem propriamente 
dita. 

No desafio de ensinar a ler e escrever deve-se considerar, 
para além da prontidão das habilidades visuais, auditivas, 
coordenação motora e viso-manuais, “que a criança que aprende 
a ler e escrever é um ser que pensa e que busca compreender 
o sentido do mundo de objetos que a circundam.” Portanto é 
preciso conhecer melhor o pensamento da criança, levando 
em consideração o seu desenvolvimento cognitivo, para que a 
aprendizagem da leitura ocorra além dos limites das respostas 
treinadas e memorizadas. Ressalta (CARRARER,1998, p. 32).  

4  ESTABELECENDO  MEDIDAS   DE  
INTERVENÇÃO EM ALUNOS COM DIFICULDADES 
DE APRENDIZAGEM

O diagnóstico é um dos itens essenciais para uma 
intervenção eficiente e eficaz. Para tanto, é necessário que o 
pedagogo compreenda que cada caso é singular e exige além 
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do conhecimento das teorias, dispensar uma atenção sensível 
e peculiar.

Carol Chomsky (1970) destaca, acerca da relação 
entre fonologia e ortografia, que embora a ortografia reflita 
regularidades significativas existentes em um nível mais 
profundo da gramática sonora de uma língua, o ele tem papel 
preponderante na aquisição da escrita, pois a criança já se tem 
apropriado do componente fonológico e não deve ser desprezado 
no processo de aquisição da escrita.  

Na busca da superação da disfemia os especialistas 
orientam aos pais e as pessoas que convivem com a criança a 
não enfatizar a tal manifestação, não corrigir ou completar a 
palavra ou frase. “Tais comportamentos evitam que a criança 
desperte para a necessidade lutar e vencer o problema para 
ser melhor entendida.  Essa prática é teorizada por TISSOT” 
(s.d.p.4), CONDEMARÍN (1989, P.292) e PINTO (1994, p. 56).

A disponibilidade para o aprender requer prática, e 
nesse momento, no ato de fazer é que se aprende. Deste 
modo, o educador comprometido com o ensino aprendizagem 
vislumbra seu aperfeiçoamento profissional, para então suprir 
a necessidade do saber do aprendente.

Considerando que a cada tema existe determinada 
maneira de ensinar, para assegurar que o aprendiz tenha um 
aprendizado significativo que o conduza à construir o saber 
que supere quaisquer dificuldades. Desta maneira, o ato de 
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educar une sujeitos que recriam o mundo resignificando. Resta 
ao professor perceber como se processa o aprender de cada 
educando e refaça sua prática pedagógica, tal que estimule e 
valorize a participação de todos e perceba o papel dos educandos 
na escola, nas formas que desenvolvem os trabalhos e modos 
de convivência. (ARAÚJO,2010).

Com o intuito de intervir nas questões de aprendizagem 
o brinquedo é utilizado, pois, ele contém todas as tendências de 
desenvolvimento sob forma condensada, transformando-se, o 
brinquedo, em uma grande fonte de desenvolvimento.

Segundo Vygotsky (1991, p. 117):

Apesar da relação brinquedo-desenvolvimento poder 
ser comparada à relação instrução-desenvolvimento, 
o brinquedo fornece ampla estrutura básica para 
mudanças das necessidades e da consciência. A ação 
na esfera imaginativa, numa situação imaginária, a 
criação das intenções voluntárias e a formação de 
planos na vida real e motivações volitivas – tudo 
aparece no brinquedo, que se constitui, assim, no 
mais alto nível de desenvolvimento pré-escolar. A 
criança desenvolve-se, essencialmente, através da 
atividade de brinquedo. 

Através do brinquedo a criança desvincula os objetos 
e ações de significado que estão geralmente vinculados. Mas, 
também reproduzem através do brinquedo situações reais.

Lúdico significa relativo a jogo, a brinquedo. Essa forma 
de intervenção, utilizando o lúdico, tem tido uma contribuição 
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na aprendizagem. Os jogos de criança criados por elas, ou 
orientados por adultos, é passível de fornecer informações 
acerca de esquemas de como o conhecimento se organiza e 
se integra no aprendizado. No brincar a criança observa as 
regras subjacentes ao jogo e torna possível o desenvolvimento 
cognitivo e a aprendizagem, estimulamos pensar, organizam as 
ideias e praticam cumprir regras. Para tanto, faz-se necessário 
um ambiente adequado e amistoso, e o pedagogo desempenha 
importante papel, como afirma Vygotsky (1988, p.81):

O lúdico influencia enormemente o desenvolvimento 
da criança. É através do jogo que a criança aprende a 
agir, sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa 
e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da 
linguagem, do pensamento e da concentração.

  O papel primordial do brinquedo é transformar uma 
regra em um desejo. Cumprir a regra é uma fonte de prazer. O 
brinquedo desperta na criança uma nova forma de desejos. A 
criança age com espontaneidade e liberdade através do brincar, 
fundamentando suas maiores aquisições que futuramente 
serão sua base de modo de agir e de senso moral. Defende 
(VYGOTSKY,1991)

Criar na sala um ambiente acolhedor confirma a 
importância que a afetividade desempenha nesse processo de 
aprendizagem. Há, inclusive, a possibilidade de deixar a criança 
perceber que o professor tem conhecimento de seu problema e 
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de sua vontade ativa em ajudar; orientar a delinear seu material 
e somente depois, escrever; principalmente respeitar o tempo 
de organização e realização efetiva da criança no cumprimento 
das tarefas.

A segunda maior dificuldade de aprendizagem é a 
escrita. Esta habilidade é diretamente dependente da leitura, 
e, para tanto, necessita do desenvolvimento mental, motor, da 
linguagem e sócio afetivo.

Os estudos de linguagem infantil mostram que 
inicialmente as crianças entendem a palavra como parte do 
objeto e não apenas como um signo. Com a escrita ocorre algo 
semelhante. Inicialmente, entre os dois ou três anos de idade, 
a criança percebe a escrita como um objeto. Somente mais 
tarde que passa a perceber o texto como objeto simbólico com 
significado. Pondera (TEBEROSKY, 1996).

Smolka (1993) enfatiza que a alfabetização não implica em 
apenas a aprendizagem da escrita de letras, palavras e orações. 
Nem se restringe apenas a relação do aprendiz com a escrita. 
A alfabetização envolve desde a sua gênese, a constituição do 
sentido. Assim, o trabalho de escritura se apresenta como uma 
forma de interação com o outro: para quem, o quê e por que eu 
escrevo.

A tarefa do professor, referindo-se à aprendizagem da 
escrita, é de intervenção pedagógica, ou seja, acompanhar 
a realização de atividades, analisar o comportamento dos 



212 |O saber fazer docente e as relações sociais no desenvolvimento 

Editora Via  Dourada

alunos e interferir, se necessário. “A aprendizagem da leitura, 
propriamente dita, efetiva-se no momento da compreensão. 
Isto é, envolve a percepção, a atenção, a memória, o raciocínio, 
a motivação e o interesse.” (Vide CHAUÍ, 188, p. 112).

Neste contexto, a escola necessita preparar-se e os seus 
profissionais do ensino para as exigências existentes em seu 
âmbito do trabalho e que o desenvolvimento é fundamental no 
processo cognitivo, para que seja atingido em sua totalidade. 
Afirma Vygotsky (1998 apud Araújo, 2010, p.290):

(...) com base na premissa de que o aprendizado segue 
a trilha do desenvolvimento e que esse sempre se 
adianta ao anterior, a capacidade de aprender exclui 
a noção de que o mesmo pode ter um papel no curso 
do desenvolvimento ou maturação daquelas funções 
ativadas durante esse processo. O desenvolvimento 
ou a maturação são vistos como uma pré-condição 
do aprendizado, mas nunca como resultado dele. 
Para resumir essa posição, o aprendizado forma uma 
superestrutura sobre o desenvolvimento inalterado.

Vale ressaltar que a busca da compreensão do processo 
de aprendizagem e suas interações com o ensino tem sido 
foco de estudos diversos. Não obstante, os teóricos tenham 
percepções e olhares diferentes, sobre o tema, são unânimes 
em concordar que é importante a valorização qualitativa das 
interações sociais que são vivenciadas pelo educando em sua 
aprendizagem formal ou acadêmica e as informais que estão 
ligadas ao seu mundo familiar e social. 
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Conforme Araújo (2010, p. 291):

As experiências vividas pelo aprendiz em seu 
desenvolvimento são referências e imprimem 
significação determinante em seu processo de 
construção pessoal. A aprendizagem coloca em foco 
as diferentes dimensões do aprendiz sob a ótica 
integradora dos aspectos cognitivo, afetivo, orgânico 
e social. O “olhar” sobre esses aspectos, ao mesmo 
tempo em que relativiza a importância da escola 
na aprendizagem coloca em foco a necessidade de 
toda reunião de fatores extraclasse que interferem 
no processo de construção do conhecimento, e do 
papel do aprendiz. 

Reafirma-se da importância do professor para auxiliar 
o aluno, a desenvolver sua auto-estima, sua auto- imagem, 
valorizando o atingimento da realização de algumas tarefas. 
Permitir que a criança se perceba agente da tarefa de superar 
suas dificuldades. E então avaliar o aluno a partir de seus 
esforços, sem compará-lo aos demais da turma. Despertando o 
sentimento de obter êxito. Ressalta Araújo (2010, p. 288):

Em uma sociedade voltada para resultados práticos 
e para aplicabilidade do conhecimento, o bom 
professor será aquele que estiver utilizando o que sabe, 
atuando com sucesso em sua área de conhecimento 
e, em parte de seu tempo, compartilhando essas 
experiências com seus alunos. O professor que é 
apenas teórico terá cada vez menos espaço em uma 
sociedade cada vez mais pragmática
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Cada pessoa tem uma disponibilidade bem própria para 
a aprendizagem, de acordo com Fernández (1991), significa que 
cada um tem uma forma pessoal de permitir que aconteça o 
conhecimento e seu saber. Tendo esse tipo de aprendizagem 
sua construção iniciada a partir do nascimento da criança.

De posse desse entendimento acerca do modo próprio e 
pessoal que se constrói o conhecimento, é importante organizar 
o trabalho em duplas ou pequenos grupos em uma atividade 
produtiva de aprendizado. “Nessa interação com o outro e o 
meio ambiente se favorece a criança a aquisição dos processos 
internos de desenvolvimento.” (VYGOTSKY, 1991, p.101). Pois 
tem-se conhecimento que através do trabalho em equipe, 
geralmente, “o resultado final é equiparado ao do que detém 
maior conhecimento no grupo.” Como observou (TEBEROSKY 
(1996, p. 82).

A modalidade de aprendizagem para aquele que apresenta 
problemas para aprender revela-se sintomática, reforçando 
sua dificuldade em aprender. No entanto, há vestígios de que já 
se permite e permitiu o aprendizado. Isto posto, o aprendente 
entende que dispõe de poucos recursos e desconsidera o 
conhecimento que já lhe é próprio e não faz uso, ignorando-o.

Segundo Fernandez (1991, p.108):

A aprendizagem é um processo em que intervém 
a inteligência, o corpo, o desejo, o organismo, 
articulados em um determinado equilíbrio; mas, a 
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estrutura intelectual tende também a um equilíbrio 
para estruturar a realidade e sistematizá-las através 
de dois movimentos que Piaget definiu como 
invariantes: assimilação e acomodação.  

Urge uma tomada de responsabilidade da parte dos 
educadores diante dessas dificuldades e de empenho na 
busca de superação das mesmas. Trocar conhecimento com 
demais colegas objetivando enriquecer suas experiências, pode 
resultar na formulação de diagnósticos coerentes e, assim, 
desempenharem verdadeiramente seu nobre trabalho. Destaca 
Araújo (2010, p.289): “que o real papel da escola não é ensinar 
respostas, mas para ensinar as perguntas”.

5 METODOLOGIA

Esta pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa. 
Segundo Chizzotti (1998 apud ACAFE, 2007, p.10):

A abordagem qualitativa parte do fundamento de 
que há uma relação dinâmica entre o mundo real e 
o sujeito [...] O conhecimento não se restringe a um 
rol de dados isolados, ligados apenas por uma teoria 
explicativa, o objeto não é um dado inerte e neutro; 
está possuído de significados e relações que sujeitos 
concretos usam em suas ações.

  A pesquisa foi exploratória e descritiva; exploratória, 
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uma vez que o pesquisador fez um “levantamento bibliográfico” 
para fundamentar e mensurar as teorias acerca das dificuldades 
de aprendizagem na aquisição de leitura e escrita.

Para realização desta pesquisa realizou-se consulta saos 
postulados de vários autores, tais como: de Piaget (1978), 
Vygotsky (1991), Smolka(1993), Ferreiro (1991), Azenha (1994), 
Leite (2011), Davis Oliveira (1998), Fagali e Vale (1993), Carraher 
(1998), Bordenave e Pereira (1985), Paulo Freire (2006) e 
Chauí (1994). Deste modo, esta bibliografia foi consultada 
com a finalidade de obter parâmetros e alternativas para as 
dificuldades existentes e que possam vir a surgir.

Concluídas as observações e análises dos estudos 
bibliográficos a pesquisa pode ser utilizada para ajudar na 
superação das dificuldades existentes no processo ensino 
aprendizagem e, aos professores na sua complementação de ser 
inacabado e consciente de agente de mudança nesse processo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscar o aprimoramento no perfil do professor é um 
desafio enfrentado nas escolas. No sistema de ensino atual, 
o modelo tradicional, reflete uma pobreza nas habilidades 
cognitivas, pondera as questões sociais de forma estanque, 
não contextualizada e desconectada com a problemática das 
políticas educacionais. Há uma necessidade de debruçar-se com 
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acurada atenção sobre estas questões que são fundamentais 
para o aluno na comunidade escolar.

A compreensão de que a mudança é a maior constante 
em nossa história, desperta no professor o aprendiz, e o 
entendimento de mundo inacabado, em construção. Essas 
mudanças trazem uma nova lição para aprender e ensinar.

Que esta nova consciência do ser inacabado perceba no 
outro e no todo como apropriar-se de seus conhecimentos e 
habilidades para despertar nos educandos um ser integral. 
Que o profissional da educação tenha em foco a busca do 
conhecimento; perceber que a interligação da aprendizagem 
com a ação docente reafirma a concepção de que o docente 
se aprimora na docência; considerar a importância das séries 
iniciais como sendo a base de toda a educação formal; perceber 
a criança como ser em formação; compreender que seu desejo 
de que a criança aprenda a ler e escrever, não é suficiente; é 
indispensável maior atenção quando ela, a criança, fica à 
margem do processo de aprendizagem.

Para que o educador possa desenvolver essa percepção 
sobre fatores que interferem de forma positiva ou negativa 
no aprendizado das crianças, faz-se necessário que a escola 
promova capacitações para os professores. Que a escola, 
em sua equipe, tenha profissional em Psicopedagogia que 
atue como apoio aos professores sobre aprendizagem e suas 
dificuldades. Faz-se importante lembrar que a família deve 
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caminhar em conjunto com a escola. E, trabalhando juntos, 
possam vislumbrar soluções e/ou amenizar os problemas que 
porventura venham a surgir.

Sob o ponto de vista do saber da experiência docente 
a abordagem de aprendizado possibilita identificar que o 
professor tem uma racionalidade própria para o exercício de sua 
profissão, apropriando-se de várias lógicas, de modo dialético, 
para que sua prática tenha significação.  Ele, o professor, 
justifica sua prática com argumentos próprios, percebendo que 
seus saberes são complexos e não lineares. Deste modo, põem-
se em questão as abordagens da formação docente com viés de 
concepções tecnicistas ou instrumentais de natureza positivista 
e que não tenham foco as necessidades, ou seja, desvinculadas 
das leituras do real que favoreçam os professores no exercício 
de suas funções.

Que essa nova percepção esteja vinculada com a 
realidade atual, perceba que a maior vocação humana é 
integrar-se com o outro e o meio. Que o educador tenha, dentre 
outros, o desenvolvimento de uma consciência interacionista 
para si mesmo e para seus alunos, sua busca incessante por 
conhecimentos e aprimoramento profissional. Reconhecer na 
criança um ser em formação e priorize a base da educação 
acadêmica. 

O estudo acerca das dificuldades de aprendizagem é 
possível concluir que é na escola que se percebe a necessidade de 
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cuidados específicos para o aprendente e que somente a partir 
do ingresso da criança no sistema escolar que essas constatações 
são materializadas e realizadas os possíveis encaminhamentos 
para o profissional específico adequado.

Faz-se necessário que se faça um trabalho integrado com 
a escola, família e demais profissionais envolvidos no processo 
de transformação da realidade do aluno que não aprende para 
o que se permita ser partícipe da aprendizagem. Entende-
se que a superação somente poderá ser atingida a partir 
desse entrosamento dos atores: escola, família, psicólogos, 
psicopedagogos, etc. vinculados com envolvimento desses 
profissionais com as decisões políticas e a formação de alunos 
com senso crítico para além de mediar o ensinar a ler e escrever.

  Este tema é muito abrangente e não é passível de ser 
concluído com esta pesquisa. O que se enseja é a possibilidade 
de contribuir com os colegas professores para estimulá-los 
a adquirir mais conhecimentos nesta área e então, poderem 
desenvolver ações com o intuito da melhoria no processo da 
aprendizagem de seus alunos.
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CAPÍTULO 8

OS DESAFIOS DO ENSINO DE LÍNGUA 
INGLESA NA EJA E COMO POSSIBILITAR A 

APRENDIZAGEM DE MANEIRA EFICAZ 

Edmar Ramos Benevinuto1

1 INTRODUÇÃO 
 

Aprender uma língua estrangeira não é uma atividade 
fácil. Requer atenção e assiduidade nos estudos e um objetivo 
motivacional que influencia no progresso do estudo. Outros 
fatores como idade do aluno, conhecimento sobre a língua 
materna, material didático dentre outros também tem impactos 
na aprendizagem do aluno. Esses são alguns assuntos elencados 
no âmbito de ensino de idiomas. 

Na educação de jovens e adultos, aprender um idioma 
estrangeiro é uma tarefa mais árdua pois além dos problemas 
citados acima, o professor lida com salas com diversos tipos de 
alunos, com grandes diferenças de idade; a condição social do 
aluno, o interesse e a escolarização do mesmo.  Conduzir esses 
elementos requer do professor um planejamento apropriado 
para suas aulas e ter principalmente engajamento, mesmo 
que os problemas sejam bem difíceis de resolver, o que acaba 
1 Graduado em Letras Inglês pela Universidade Estácio de Sá
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desestimulando muitos professores. 
A língua inglesa está em todo o lugar no mundo atual 

e é um idioma global, usado para os mais diversos assuntos 
e até mesmo para viagens. Países que não tem o inglês como 
idioma oficial; para atrair turistas e movimentar o turismo, o 
usa mesmo assim, tamanho o peso e influência que esse idioma 
adquiriu, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial.  
Saber inglês, mesmo que seja o básico, lhe trará um bom 
currículo. 

Apesar de toda essa importância e prestígio que o idioma 
possui, nas escolas regulares do Brasil, os estudantes tem uma 
certa dificuldade e déficit no idioma, devido a escola focar apenas 
na gramática e as salas de aula serem lotadas de estudantes, 
e sabemos que o local mais adequado para se aprender uma 
língua estrangeira é numa sala que tenha poucos estudantes. 

Ao longo da história, o ensino de língua estrangeira 
nas escolas brasileiras não teve a merecida atenção, como nos 
tempos do Império, o que fez com que surgissem diversas leis 
em que não tinham um consenso de como ensinar de maneira 
eficaz. 

Além desses problemas, as escolas brasileiras parecem 
que ainda estão no período pré-informática, no qual não existem 
as diversas tecnologias que temos atualmente. 

Ao invés dos alunos aprenderem de forma prazerosa, eles 
têm que decorar gramática. Na educação de jovens e adultos, a 
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língua inglesa, como língua estrangeira, não tem o mesmo peso 
que tem no ensino regular. Apesar que ambas têm uma carga 
horária pífia. 

As leis que regularizam esse tipo de ensino também 
não são muito claras, o que acaba abrindo brechas para várias 
interpretações, e isso acontece em várias fases da república 
brasileira.  

A metodologia que será usada no trabalho é com base em 
fontes bibliográficas e outros artigos, que compõe o escopo do 
trabalho e com base em experiência em uma escola CEJA, que 
possibilitou a construção desse artigo científico. 

O trabalho ainda conterá uma análise histórica sobre 
o ensino de línguas estrangeiras no Brasil, sempre tentando 
fazer um paralelo com o ensino de LE nos dias atuais nas 
escolas brasileiras, mas não perdendo o foco do trabalho que é 
a educação de jovens e adultos. 

 

2 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

Segundo Libâneo, “a educação de jovens e adultos destina-
se aos que não tiveram, na idade própria, acesso ao ensino 
fundamental e médio”. A EJA é composta por alunos que, em 
sua grande maioria, trabalham para o sustento de suas famílias 
ou que tiveram algum problema externo e não puderam mais 
continuar com os seus estudos no ensino regular. 
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Embora foi criada para que desse uma nova oportunidade 
para essas pessoas; para que elas não ficassem marginalizadas 
da sociedade, não há ações concretas para que esses estudantes 
permaneçam na instituição escolar. É uma modalidade de 
ensino, na qual não há um contato maior entre o professor e 
aluno, como na educação regular; embora há casos especiais 
que nesse caso não vamos considerar. 

A própria constituição brasileira de 1988, em seu artigo 
208, assegura a educação de jovens e adultos como um direito 
de todos: 

 

O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante garantia de:  I – Ensino fundamental, 
obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua 
oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria” Alterações do Artigo 208 
(Emenda Constitucional Nº 59 de 11 de novembro 
de 2009): Art. 1º Os incisos I e VII do Art. 208 da 
Constituição Federal passam a vigorar com as 
seguintes alterações:  
Art. 208........  
I – Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada 
inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela 
não tiveram acesso na idade própria.  
O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante garantia de:  I – Ensino fundamental, 
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obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua 
oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria”. VII – atendimento ao 
educando, em todas as etapas da educação básica, 
por meio de programas suplementares de material 
didático escolar, transporte, alimentação e assistência 
à saúde. 
 

A Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB 9.394/96) trata a educação de jovens e adultos, como 
modalidade de educação básica, superando sua dimensão como 
de ensino supletivo, regulamentando a oferta para aqueles que 
não tiveram acesso ou não concluíram o ensino fundamental. 

Artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada 
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no 
ensino fundamental e médio na idade própria.  

Parágrafo 1º Os sistemas de ensino assegurarão 
gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não 
puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, 
consideradas as características do alunado, seus 
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante 
cursos e exames.  
Parágrafo 2º O Poder Público viabilizará e estimulará 
o acesso e a permanência do trabalhador na escola, 
mediante ações integradas e complementares entre 
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si.  
Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos 
e exames supletivos, que compreenderão a base 
nacional comum do currículo, habilitando ao 
prosseguimento de estudos em caráter regular.  
Parágrafo 1º Os exames a que se refere este artigo 
realizar-se-ão:  I - No nível de conclusão do ensino 
fundamental, para os maiores de quinze anos:  
II –No nível de conclusão do ensino médio, para os 
maiores de dezoito anos.  
Parágrafo 2º Os conhecimentos e habilidades 
adquiridos pelos educandos por meios informais 
serão aferidos e reconhecidos mediante exames. “

 Ainda de acordo o documento, as principais funções da 
EJA são: 

Reparadora, significa não só a entrada no circuito dos 
direitos civis pela restauração de um direito negado: 
o direito a uma escola de qualidade, mas também 
o reconhecimento daquela igualdade ontológica de 
todo e qualquer ser humano.  
Equalizadora, vai dar cobertura a trabalhadores e 
a tantos outros segmentos sociais como donas de 
casa, migrantes, aposentados e encarcerados. A 
reentrada no sistema educacional dos que tiveram 
uma interrupção forçada seja pela repetência ou 
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pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de 
permanência ou outras condições adversas, deve 
ser saudada como reparação corretiva, ainda que 
tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando aos 
indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, 
na vida social, nos espaços da estética e na abertura 
dos canais de participação.  
Qualificadora, mais do que uma função permanente 
da EJA que pode se chamar de qualificadora. Mais 
do que uma função, ela é o próprio sentido da EJA. 
Ela tem como base o caráter incompleto do der 
humano cujo potencial de desenvolvimento e de 
adequação pode se atualizar em quadros escolares 
ou não escolares. 

 
2.1 PANORAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS NO BRASIL 

 
Em 2017, a taxa de alfabetização de pessoas com 15 anos 

ou mais no Brasil caiu de 7,2% em 2016 para 7,0% em 2017, 
porém não conseguiu atingir a meta de 6,5%, que foi estipulado 
em 2015, pelo Plano Nacional de Educação (PNE). Todas às 
informações são encontradas no site do IBGE, no Módulo 
Educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. 

Em números, esse valor representa a quantidade 11,5 
milhões de pessoas que ainda não sabem nem ler e nem 
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escrever. Na faixa de pessoas com 60 anos ou mais, esse valor 
é quase três vezes maior. Das 27 unidades da federação, 14 já 
conseguiram alcançar a meta estipulada mas ao comparar as 
regiões do Brasil, é possível perceber que há um grande abismo 
entre as regiões, sendo que a Região Nordeste registrou 14,5%, 
sendo a maior taxa entre as regiões; enquanto que a Região 
Sul e Sudeste do Brasil, ambas com 3,5% cada. As Regiões 
Centro-Oeste e Norte, os índices ficaram em 5,2% e 8,0% 
respectivamente. 

Outro problema que é preciso elencar, é que a meta 
de 85% dos alunos do ensino médio na idade certa, não foi 
alcançada. Em 2017, apenas 68,4% desses estudantes estavam 
na idade certa; sendo que em 2016 esse valor era de 68% o que 
nos mostra que variou muito pouco. 

A meta para o ensino fundamental I foi a única meta que 
foi cumprida que é de 96,9 em 2017, sendo a meta estipulada 
era de 95%. O ensino fundamental iI que engloba o 6º ao 9º 
ano, o número cai para 85,6%. 

O fato é que, se um aluno repete no ensino fundamental, 
ele já começa o ensino médio em atraso. Isso ajuda explicar 
o porquê essa etapa da educação é a que menos melhora no 
Brasil. Nos dias atuais, há também um foco maior em tentar 
melhorar esses índices que continuam ruim. 

Outro dado importante que permite observar o quão 
a EJA é essencial para alunos que não se encontram na idade 
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certa, é que o índice de não escolarizados com 25 anos ou mais 
que não fizeram nenhum ano do ensino fundamental, ficou 
8,8% em 2017, ante 10,6 em 2016. 

 

3 CONTEXTO DO ENSINO DE LÍNGUA 
ESTRANGEIRA NO BRASIL 
 

O ensino de Língua Portuguesa, que era um idioma 
estrangeiros para os índios, começou com os jesuítas cujo único 
objetivo, no século XVI, era impor um novo modo de vida e 
catequizar os indígenas para a conversão do cristianismo, 
uma vez que estava em declínio na Europa. Essa educação era 
baseada no ensino de línguas clássicas, latim e grego. 

Sempre acontecia com “clima de desconfiança e medo”, 
segundo Piletti.Sempre vai ser o colonizador, que vai impor à 
sua cultura e língua aos nativos. 

“Nas aldeias, ou em escolas ambulantes improvisadas, os 
índios recebiam dos europeus conhecimentos enriquecedores 
e novos que vinham sempre, da parte do colonizador, 
acompanhados da intenção de aprisioná-los ao mundo e 
à cultura do homem branco, retirando-lhes a autonomia. 
(PILETTI, 1991, p.31)” 

Com a chegada da família real portuguesa, as línguas 
modernas passaram a fazer parte do currículo da educação, e 
não só mais grego e latim. O decreto que data de 22 de junho 
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de 1809, que foi assinado por Dom João VI, tornou o ensino 
de inglês e principalmente francês parte da grade curricular 
brasileira naquela época. 

E, sendo, outrossim, tão geral e notoriamente 
conhecida a necessidade de usar a língua francesa e 
inglesa, como aquelas que entre as vivas têm mais 
distinto lugar, e é de muita utilidade ao estado, para 
aumento e prosperidade da instrução pública, que 
se crie na Corte uma cadeira de língua francesa e 
outra de língua inglesa.” (Dom. João VI, 22 de junho 
de 1809) 

 
3.1 PRIMEIRA REPÚBLICA 
 

Segundo Leffa (1999), na Primeira República, que começa 
em 15 de novembro de 1889, o ensino de línguas estrangeiras 
no Brasil, começa a entrar em decadência, visto que a carga 
horária para a disciplina reduz para a metade. Outra mudança 
que ocorre é que o ensino do grego acaba que é eliminado do 
currículo escolar, e as línguas modernas, como o francês e o 
inglês, não eram mais obrigatórias e passou a ser facultativa. 

Havia também a hipótese de escolher alguma Disciplina 
que o estudante pretendia cursar e descartava outra. O maior 
agravante para, o que começou, com a piora do ensino de língua 
estrangeira no Brasil, era que à frequência de língua estrangeira 
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era livre. As consequências são nefastas, uma vez que até hoje 
elas são sentidas nos dias atuais. As aulas de inglês tem carga 
horária mínima e não é uma disciplina importante, servindo 
apenas como número. 

Durante a consolidação da República, houve várias 
reformas no âmbito educacional, sendo, a renovação dos 
materiais de ensino, a divisão das turmas e a seleção de novos 
professores. A única coisa que não mudou, e que permanece 
muito enraizada na cultura de ensino de língua estrangeira, é dar 
mais importância a gramática em detrimento da aprendizagem 
de uma nova cultura e o uso dessa língua. 

A Primeira LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, que teve criação na década de 60, veio para tentar 
regularizar e organizar o sistema de ensino nacional. Uma das 
marcas negativas é que línguas estrangeiras não são incluídas 
dentre as disciplinas obrigatórias: português, matemática, 
geografia, história e ciências. A LDB de 1971, também não inclui 
línguas estrangeiras em disciplinas obrigatórias. 

A lei 5.692 de 11 de agosto de 1971, introduziu um currículo 
comum para o ensino de 1º e 2º graus em todo o país. Esse 
núcleo comum, definido na resolução nº 8 de 1º de dezembro 
de 1971, estabelecia as seguintes matérias: comunicação e 
expressão, estudos sociais e ciências. A Língua Portuguesa, era 
a única disciplina obrigatória em Comunicação e Expressão, 
conforme recomendação no artigo 7º: 
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“Recomenda-se que em Comunicação e Expressão, a 
título de acréscimo, se inclua uma Língua Estrangeira Moderna, 
quando tenha o estabelecimento e condições para ministrá-la 
com eficiência.” 

Como é possível observar, o ensino de LE – Língua 
Estrangeira não tem importância e ainda há um agravante, que 
é uma desculpa, amparada em lei, para que ela não ocorra. 

No parecer 853/71 de 12/11/1971, há uma justificativa 
explanado o porquê da língua estrangeira ser apenas uma 
recomendação, sendo da seguinte forma: 

“Não subestimamos a importância crescente que 
assumem os idiomas no mundo de hoje, que se apequena, mas 
também não ignoramos a circunstância de que, na maioria de 
nossas escolas, o seu destino é feito sem o mínimo de eficácia. 

Para sublinhar aquela importância, indicamos 
expressamente a “língua estrangeira moderna” e, para levar em 
conta esta realidade, fizêmo-la (sic) a título de recomendação, 
não de obrigatoriedade, e sob as condições de autenticidade 
que se impõem.” 

É possível observar, que não há estudos, naquela época 
onde diz-se que o ensino de língua estrangeira era ineficaz na 
maioria das escolas brasileiras. Outro ponto interessante de 
discussão, é o que seriam essas condições de autenticidade em 
que o legislador deixa margem para várias interpretações e 
não deixa muito claro. A responsável pela ineficácia da língua 
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não deixa muito claro. A responsável pela ineficácia da língua 
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estrangeira nas escolas, é culpa somente da escola? Ou as leis 
também tem uma parcela de culpa? 

Em 1971, Leffa avaliou que a redução de um ano na 
escolaridade, teve um reflexo bastante negativo no ensino de 
línguas. Ele diz que: 

“A redução de um ano de escolaridade e a necessidade 
de se introduzir a habilitação profissional provocaram uma 
redução drástica nas horas de ensino de língua estrangeira, 
agravada ainda por um parecer posterior do Conselho Federal 
de que a língua estrangeira   seria “dada por acréscimo “dentro 
das condições de cada estabelecimento. Muitas escolas tiraram 
a língua estrangeira do 1º grau, e no segundo grau, não 
ofereciam mais de que uma hora por semana, às vezes durante 
apenas um ano. Inúmeros alunos, principalmente do supletivo, 
passaram pelo 1º e 2º graus , sem nunca terem visto uma língua 
estrangeira.” 

A obrigatoriedade do ensino de LE, acontece em 1976 
com a resolução de nº 58. O artigo 1º diz: 

O estudo de língua estrangeira moderna passa a 
fazer parte do núcleo comum, com obrigatoriedade 
para o ensino de 2º grau, recomendando-se a 
inclusão nos currículos de 1º grau onde as condições 
o indiquem e permitam
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O ensino de idiomas nunca foi defendido como sendo 
algo obrigatório nas escolas e sim, depende do momento. 

Costa alega que, 

O fato de os legisladores federais deixarem à língua 
estrangeira apenas como caráter de “recomendação” 
de acréscimo ao currículo de 1º grau contribui 
de forma decisiva para que, como nenhum outro 
componente, à sua inclusão fique sujeita a casuísmos 
e conveniências do momento.  
 

Costa ainda usa como exemplo o fato que ocorreu no 
estado de São Paulo, onde só incluiu o ensino de LE, somente 
para aproveitar os recursos humanos já existentes em 1980. 

Alguns professores passam a defender que o ensino de 
idiomas precisava ter um foco exclusivamente na leitura. O 
inglês instrumental ganha força nas Escolas Técnica Federais 
e de muitas outras instituições públicas e particulares do país, 
principalmente devido à alguns professores da PUC-SP, que 
defendiam o uso do inglês instrumental nas escolas públicas. 

A LDB de 1996, torna o ensino de LE obrigatório a partir 
da quinta série do ensino fundamental. O Art 26, caput 5º 
dispõe que: 

 
Na parte diversificada do currículo será incluído, 
obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino 
de pelo menos uma língua estrangeira moderna, 
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cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, 
dentro das possibilidades da instituição. 
 

Quanto ao ensino médio, o art. 36, inciso III estabelece 
que, 

Será incluída uma língua estrangeira moderna, como 
disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade 
escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro 
das possibilidades da instituição. 
 

Apesar de ter estabelecido o ensino de idioma estrangeiro 
como matéria obrigatória, isso não acontece na prática. 
A primeira demonstração, é encontrada nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (PCNs) para o 
ensino fundamental publicado pelo MEC no ano de 1998. 

 

No Brasil, tomando-se como exceção o caso do 
espanhol, principalmente nos contextos das fronteiras 
nacionais, e o de algumas línguas nos espaços das 
comunidades de imigrantes (polonês, alemão, 
italiano etc.) e de grupos nativos, somente uma 
pequena parcela da população tem a oportunidade 
de usar línguas estrangeiras como instrumento de 
comunicação oral, dentro ou fora do pai.Mesmo os 
grandes centros urbanos, o número de pessoas que 
utilizam o conhecimento das habilidades orais de 
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uma língua estrangeira em situação de trabalho é 
relativamente pequena. 
 

O texto do PCNs, no parágrafo seguinte confirma o que 
foi dito acima. “Deste modo, considerar o desenvolvimento de 
habilidades orais como central no ensino de Língua Estrangeira 
no Brasil não leva em conta o critério de relevância social para 
a sua aprendizagem.” 

Ou seja, o texto do PCNs ignora a habilidade oral e escrita 
e o mais grave, é que não acompanha a era da informática, na 
qual fica mais fácil o aprendizado de idiomas estrangeiros com 
o uso das tecnologias existentes. 

Nas citações acima, o uso oral da língua estrangeira fica 
restrita apenas as cidades de imigrantes e as de fronteira com 
os países hispânicos. Ao invés do MEC propor melhorias para o 
ensino do LE no Brasil, ele dá apenas explicações de o porquê de 
focar-se somente na leitura. Percebe-se que o aprendizado do 
idioma estrangeiro é muito mais mecânico e repetitivo e abusa 
muito do aprendizado da gramática e esquece completamente 
o intuito do aprendizado de uma língua estrangeira que é 
conhecer outras culturas e interagir com elas através de um 
idioma comum, no caso o idioma que se está estudando. 

Os PCNs para jovens e adultos no primeiro parágrafo 
afirma que “para exercer a cidadania, é necessário comunicar-
se, compreender, saber buscar informações, interpretá-las 
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e argumentar, o que implica em um desenvolvimento de 
habilidades linguísticas. No parágrafo seguinte, ele afirma a 
importância de LE como um direito do cidadão: 

 

A aprendizagem de línguas estrangeiras, como 
direito básico de todas as pessoas e uma resposta 
a necessidades individuais e sociais do homem 
contemporâneo, não só com inserção no mundo 
do trabalho, mas principalmente como forma 
de promover a participação social, tem papel 
fundamental na formação de jovens e adultos. 
A língua permite o acesso a uma ampla rede de 
comunicação e a grande quantidade de informações 
presentes na sociedade contemporânea. 
 

Ainda na primeira página, o documento ressalta o ensino 
de língua estrangeira para jovens e adultos e a sua importância 
no contexto social, seja para o uso das tecnologias, na relação 
entre pessoas, e no conhecimento das diversas áreas das 
ciências. É interessante notar que o documento não diz que o 
foco do ensino de língua estrangeira deve ser focado somente 
na leitura. “(...) A aprendizagem de LE é, portanto, necessária 
como instrumento de compreensão do mundo, de inclusão 
social e de valorização pessoal”. Ao contrário, na página 68, ele 
afirma 

“desenvolve o interesse pela leitura e pela escrita, 
ao propor textos compatíveis com os interesses e as 
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necessidades dos alunos- artigos de jornais e revistas, 
textos educativos e científicos e livros variados que 
compõem a base para uma percepção mais crítica da 
realidade, ao mesmo tempo que servem ao insumo 
para os alunos elaborarem novos textos.” 
 

Percebemos que há contradições no próprio documento, 
o que nos mostra que o poder público não tem interesse em 
solucionar os problemas de ensino de língua estrangeira. 
O próprio documento há várias leis que eram para serem 
aplicadas, mas na prática, apenas está no papel. 

 
4 FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

Em 19 de outubro de 1962, o Conselho Federal de Educação 
aprovou o parecer de nº 283 de Valnir Chagas, que propõe um 
currículo mínimo para os cursos de letras. “A presente estrutura 
de nossos cursos superiores de Letras dá a impressão de algo 
que se planejou para não ser executado.” Essa referência feita 
na abertura do documento é explicada devido a divisão do curso 
de Letras em conjuntos de línguas. 

Apesar de ser substituída por apenas uma língua 
estrangeira, a afirmação de Valnir Chagas continua válida, pois 
o ensino de LE ainda não ganhou a devida importância nos dias 
atuais e muito menos na formação dos professores de língua 
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estrangeira. 
A grande maioria dos cursos de Letras no país, tem a 

licenciatura dupla, na qual o aluno estuda a sua língua materna 
e um idioma estrangeiro. Apesar da formação, o ensino de língua 
estrangeira não tem uma carga horária considerada suficiente, 
sendo ofertada entre 120 horas a 360 horas. 

Outra polêmica que é interessante destacar, é que no 
Brasil, os cursos de Letras onde só há uma única licenciatura 
em língua estrangeira, já é bem comum, principalmente na 
língua inglesa. Para Chagas, isso é inconcebível, uma vez que 
o professor deveria saber a sua língua materna e o idioma 
estrangeiro. Ele destaca “a total inconveniência de que alguém 
autorizado a lecionar língua estrangeira sem o completo 
domínio do idioma vernáculo”. 

A resolução que compunha os mínimos conteúdos e a 
duração do curso de Letras (licenciatura plena) incorporou o 
parecer 283 e no dia 10 de outubro de 1962. 

A composição do currículo mínimo ficou da seguinte 
maneira: 

 
Art. 1º. - O currículo mínimo dos cursos que 
habilitam à licenciatura em Letras compreende 8 
(oito) matérias escolhidas na forma abaixo indicada, 
além das matérias pedagógicas fixadas em Resolução 
Especial: 
Língua Portuguesa 
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Literatura Portuguesa 
Literatura Brasileira 
Língua Latina 
Lingüística 
8. Três matérias escolhidas dentre as seguintes 
Cultura Brasileira 
Teoria da Literatura 
Uma língua estrangeira moderna 
Literatura correspondente à língua escolhida na 
forma da letra anterior 
Literatura Latina 
Filologia Românica 
Língua Grega 
Literatura Grega 
A escolha dos itens c e g importa em obrigatoriedade 
das matérias constantes das letras d e h. 
 

Ainda não há uma forma de como melhorar a preparação 
de professores nos cursos de Letras. Uma das alternativas mais 
usadas pelas universidades é o intercâmbio com universidades, 
principalmente na formação de professores de LE, o que é 
muito importante no âmbito nacional. 

Ter o conhecimento da língua materna também é 
importante, mas não é o obstáculo maior a ser derrubado no 
âmbito da aprendizagem. tem necessário oferecer oficinas 
e principalmente a vivência de pessoas que falam o idioma 
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que se está aprendendo. As universidades públicas brasileiras 
geralmente têm programas de parcerias com universidades em 
que esses estudantes estrangeiros auxiliam na formação desses 
professores. 

 5  PRINCIPAIS DIFICULDADES DO CEJA 
 
5.1 DOS PROFESSORES 
 

Entre os fatores que dificultam o exercício da atividade 
do professor se sobrepõe o material didático inapropriado 
adotado para o CEJA (próprio para ensino regular). Leva-se em 
consideração os conteúdos programáticos, pois são inadequados 
para essa modalidade, não oferecem a eficácia esperada, desta 
forma, o professor tem que buscar alternativas, como por 
exemplo, elaborar atividades extras, como tds para resolução 
em sala. O professor distribui para os alunos atividades 
complementares, explicando de forma detalhada para que o 
aluno possa acompanhar as atividades adicionais de inglês. 

O professor buscar junto do aluno uma melhor forma 
de ensinar, se adequando ao perfil de cada aluno. O processo 
de adequação e de conhecimento se dá no ato do atendimento 
individual. Esse processo por muitas vezes pode ser lento, 
devido a forma que é desenvolvida. O docente tem seu estilo 
próprio para proporcionar uma boa qualidade de compreensão 
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do inglês, por vezes é trabalhado de forma elaborada melhores 
métodos de ensino de pronúncia e escrita. 

Levando em consideração que o aluno estuda 
individualmente, e somente horas antes da prova são tiradas 
as dúvidas finais, dependendo muito de aluno para aluno. 
Devemos lembrar o fator que os diferenciam no atendimento 
que são: idade, casos específicos etc. 

Todo o processo desenvolvido pelo professor é 
acompanhado pelo aluno, que tem uma participação ativa, as 
atividades, as avaliações são corrigidas na presença de cada 
aluno, dando uma oportunidade a mais para o aluno aprimorar 
o seu aprendizado e despertando o interesse pela língua inglesa. 
De acordo com Freire, esse tipo de relacionamento entre 
professor e aluno ajuda na aprendizagem. 

 
O fundamental é que o professor e alunos saibam 
que a postura deles, do professor e dos alunos, 
é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não 
apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O 
que importa é que professor e alunos se assumam 
epistemologicamente curiosos. Neste sentido, o 
bom professor é o que consegue, enquanto fala 
trazer o aluno até a intimidade do movimento de 
seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e 
não uma “cantiga de ninar”. Seus alunos cansam, 
não dormem. Cansam porque acompanham as idas 
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e vindas de seu pensamento, surpreendem suas 
pausas, suas dúvidas, suas incertezas. (Freire, 2002, 
p. 52) 
 

O professor, tem que motivar o aluno, falando para ele de 
sua capacidade, a situações que alunos não fazem as atividades, 
alegando falta de tempo, nesse sentindo de dificuldade, o 
professor tenta buscar motivação no aluno. O aluno adulto 
sabe de suas dificuldades e necessidades, eles  tentam , muitos 
acreditam em seu potencial, claro que o objetivo de cada um é 
buscar sua certificação , seja para alcançar uma melhor condição 
no trabalho, outros para fazer concurso, mais diante de  tudo 
isso tem que ser comprida uma meta, e são divididas em etapas, 
com isso, o professor encontra barreiras para ensinar com mais 
afinco devido a esses fatores que desmotivam os alunos, por 
ser adulto, com uma vivência de vida ele sabe o que quer  e a 
professora tem esse cuidado, tenta mostrar a realidade o do 
que ele é capaz. 

São muitas as dificuldades dos professores, eles ficam 
reféns de um modelo que poderia ser inovador e mais criativo. 
Cada professor tem sua forma de atendimento, levando em 
consideração o perfil de cada aluno, não é disponibilizado 
muitos recursos para inovar o atendimento no CEJA, é realizado 
individual, aluno por aluno.  

As dificuldades vão além do que se imagina, por muitas 
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das vezes, existem alunos que não têm domínio da língua 
portuguesa, com isso dificulta mais ainda o aprendizado de 
inglês, por isso o método não avança como deveria, há um 
atraso, dificultando para o aluno a compreensão do idioma de 
inglês no que se refere a fala, a escuta, a leitura e a escrita. 

 

5.2 DOS ALUNOS 
 

Muitas vezes os alunos chegam sem domínio da língua 
materna, assim apresentando sérias limitações na leitura e 
escrita. São muitas as dificuldades encontradas pelos alunos 
quando chegam para fazer atividades e provas do conteúdo de 
inglês, como já fora relatado o atendimento é dividido, ensino 
médio e fundamental, existem alunos jovens e os de idades mais 
avançadas, todos veem o inglês como um obstáculo, entretanto 
grande parte deles convivem com o inglês em seu cotidiano. 

No entanto, tudo é feito para que o aluno tenha uma 
maior compressão, sabe-se dos problemas, principalmente 
a dificuldade encontrada pelos alunos sobre os conteúdos 
utilizados. Muitos não conseguem entender a teoria do livro, 
dessa forma, o processo de aprendizagem para alguns é de 
difícil entendimento, muitas vezes não conseguem desenvolver 
a compreensão leitora, fatores como esse que interfere no 
interesse do aluno. Alguns alunos se sentem inseguros com o 
aprendizado da língua e sua complexidade. 
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médio e fundamental, existem alunos jovens e os de idades mais 
avançadas, todos veem o inglês como um obstáculo, entretanto 
grande parte deles convivem com o inglês em seu cotidiano. 
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a dificuldade encontrada pelos alunos sobre os conteúdos 
utilizados. Muitos não conseguem entender a teoria do livro, 
dessa forma, o processo de aprendizagem para alguns é de 
difícil entendimento, muitas vezes não conseguem desenvolver 
a compreensão leitora, fatores como esse que interfere no 
interesse do aluno. Alguns alunos se sentem inseguros com o 
aprendizado da língua e sua complexidade. 
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Diante das dificuldades de compreensão e insegurança 
quanto ao aprendizado em inglês, o professor se torna o agente 
vital na busca de realizar um papel de impulsionador, que 
cativa os estudantes a se dedicarem e superarem as dificuldades 
encontradas, com uma metodologia que se adeque ao corpo 
discente em sua totalidade. 

6 SUGESTÕES DE SOLUÇÕES PARA OS 
PROBLEMAS 

 

Uma alternativa para a solução das dificuldades dos 
alunos, é a oficialização das oficinas de estudo. 

As oficinas funcionam com forma de otimizar os problemas 
incentivando os alunos nos estudos, de participação opcional. A 
oficina de inglês é ministrada pela própria professora da língua, 
tem uma carga horária significativa e regrada com o uso de 
recursos de tecnologias virtuais para os alunos. O objetivo é 
aprimorar o conhecimento básico dos alunos sobre a língua, 
utilizando-se de técnicas de conversação para preparar o aluno 
para avançar gradativamente no aprendizado da língua. 

Os métodos utilizados são:  

• Apresentação de estruturas da língua inglesa 
distribuída em sete módulos disponibilizados no blog 
nlmenglis.blospot.com.br;  
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• Abordagem de temas transdisciplinares através da 
leitura de textos de diferentes gêneros;  

• Estudo, criação e reprodução de diálogos em inglês;  
• Leitura e compreensão de textos diversos, incluindo 

muitas letras de músicas populares em inglês;  
• Apresentação de situações através de material em 

vídeo ou áudio para o treino de listening e speaking;  
• Jogos e dinâmicas que promovam a aprendizagem de 

forma descontraída;  
• Exposição oral com uso do quadro branco;  
• Utilização de espaços virtuais de interação para a 

realização de atividades individuais e em grupo e para 
comunicação entre rofessores e alunos.  

Segundo (Suarez Orozco e Saltin, 2007, p.48) a globalização 
é um elemento central que contribui para a educação, deixando 
o mecanismo educacional ágil, usando de sua flexibilidade, sua 
atuação se dá para estimular habilidades cognitivas. 

Isso nos leva a acreditar que as alternativas trazidas pela 
globalização, contribuem fortemente e vêm para auxiliar de 
uma forma muito positiva, como desenvolver métodos para 
o aprendizado da língua inglesa, principalmente no CEJA. 
Nesse contexto, os recursos de informação como a internet, 
o desenvolvimento tecnológico e o ensino virtual contribuem 
para melhorar o desempenho de cada aluno. 
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Uma das medidas que poderiam ser utilizadas para 
solucionar o impasse do material didático ineficaz está 
relacionado a metodologia do professor. O docente deveria 
adaptar-se ao problema, buscando medidas para não se apoiar 
somente no material didático, para isso utilizaria outras formas 
e métodos de ensino, como aplicações de resumos no quadro, 
exercícios orais, práticas com tds, exercícios auditivos, textos 
impressos, slides e outros (respeitando as condições do CEJA). 
Desta forma, o ensino não se apoiaria em um único material, 
contando com uma diversificação do aprendizado. 

Outra possiblidade fora do poder do professor, seria um 
maior investimento nas escolas, principalmente, por parte do 
setor público, levando em consideração a limitação do aluno 
do CEJA. Seria uma fórmula de aliviar os problemas no ensino 
do idioma de inglês, enfrentados pelos professores, não se 
limitando apenas em soluções mecanicistas. 

Uma das medidas para ajudar destravar o inglês seria 
a escola trazer o aluno pelo menos duas vezes por semana, 
dentro do tempo disponível de cada aluno para sala de aula, 
só assim o professor poderia trabalhar melhor com os alunos 
de forma diferente, usando de métodos novos, com o auxílio 
da tecnologia. Com isso as aulas ficariam mais dinâmicas, o 
professor sairia do modelo tradicional, dando uma maior 
oportunidade para o aluno, aumentando suas possibilidades e 
melhorando o desempenho de cada um. 
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7 CONCLUSÃO 
 

Ao analisar o trabalho, é possível observar que o poder 
público não dá importância para o ensino de línguas estrangeiras, 
principalmente a língua inglesa; mesmo que ela seja um idioma 
muito influente internacionalmente. Ao não buscar métodos 
para uma aprendizagem no âmbito educacional, os alunos se 
sentem desmotivados e não dão importância para o idioma. 
Na educação de jovens e adultos, esse problema é ainda mais 
alarmante, devido os professores trabalharem sempre com 
traduções e os materiais didáticos não corresponderem aos 
objetivos do professor. 

O uso de novas tecnologias é muito importante para 
o âmbito do ensino de LE, mas que infelizmente, as escolas 
brasileiras não a utilizam para deixar as aulas mais dinâmicas, 
somente alguns poucos professores o fazem.  

Podemos constatar também, que o ensino de língua 
inglesa na EJA é uma matéria focada em textos, mesmo que 
a LDB de educação de jovens e adultos se contradiga em 
determinados pontos, o que nos permite constatar que grande 
parte do que está escrito, infelizmente, não é praticado. 
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1 INTRODUÇÃO

A proteção e segurança da criança e seu acompanhante 
e suas implicações na área da saúde e da educação têm sido 
motivos de pesquisas, no entanto, identificam-se escassos 
estudos que abordem o assunto e problematizem as inúmeras 
interfaces da proteção e segurança do usuário, permitindo 
discutir para a qualidade do cuidado em saúde, sem deixar a 
educação do lado. Essa problemática aguça a temática violência 
institucional, perpetrada nos serviços de atenção à saúde, a 
qual é pouco discutida e contextualizada por ser assunto de 
difícil abordagem e, às vezes, imperceptível pela maioria dos 
profissionais e até mesmo pelos usuários. 
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Devem ser vários os atores envolvidos nesse contexto, 
como equipe de enfermagem, médica, serviço social, pedagogia, 
entre outros. As situações são distintas: contenções mecânicas 
desnecessárias, erros de prescrição, erros na administração 
de medicamentos, solicitação de exames indevidos, jejuns 
prolongados e procedimentos cirúrgicos não agendados 
previamente, burocratização do atendimento, inflexibilidade 
relacionada ao acompanhante, agressões verbais, desinformação, 
no âmbito da educação, total abandono, entre tantos. 

O papel de ser criança e estudante é sufocado pelas rotinas 
e práticas hospitalares que tratam a criança como paciente, 
como aquele que inspira e necessita de cuidados médicos, que 
precisa ficar imobilizado e que parece alheio aos acontecimentos 
ao seu redor. Além disso, é preciso compreender o resgate da 
subjetividade e do futuro da criança hospitalizada, propondo-
se situações pedagógicas educacionais, enquanto interações 
sociais privilegiadas da criança nesse momento de sua vida. 

O trabalho pedagógico em hospitais apresenta diversas 
interfaces de atuação e está na mira de diferentes olhares que 
tentam compreendê-lo, explicá-lo econstruí-loatravés de um 
modelo que possa enquadrar as suas condições especiais dentro 
de um regime pedagógico educacional que não comprometa o 
seu futuro, após a recuperação da saúde. 

Portanto, é preciso deixar claro que tanto a educação não 
é elemento exclusivo da escola quanto a saúde não é elemento 
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exclusivo do hospital. O hospital é, inclusive, segundo definição 
do Ministério da Saúde, um centro de educação.

Hospital é a parte integrante de uma organização 
médica e social, cuja função básica consiste em 
proporcionar à população assistência médica 
integral, curativa e preventiva, sob quaisquer regimes 
de atendimento, inclusive o domiciliar, constituindo-
se também em centro de educação, capacitação de 
recursos humanos e de pesquisas em saúde, bem 
como de encaminhamento de pacientes, cabendo-
lhe supervisionar e orientar os estabelecimentos de 
saúde a ele vinculados tecnicamente. (BRASIL, 1977, 
p. 3.929, apud FONTES, 2019).

O presente trabalho tem por objetivo analisar a 
importância da educação da criança hospitalizada com o 
auxílio da Psicanálise, incluindo nesse contexto o próprio 
acompanhante.

A pesquisa tem caráter bibliográfico, através de 
consultas a livros, revistas, produções acadêmicas, sites da 
internet, entrevistas informais com profissionais das áreas e 
acompanhante do paciente. A pesquisa tem como objetivo de 
investigação a descrição do fenômeno e, quanto à natureza, é 
uma pesquisa com caráter qualitativo. 

2 OS AMBIENTES DA SAÚDE

Os ambientes de saúde caracterizam-se por macro 
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complexidades relacionadas às tecnologias, às equipes 
multiprofissionais de trabalhadores que desenvolvem suas 
práticas com determinadas especificidades. Assim, observa-
se, com muita frequência, que o profissional de saúde costuma 
valer-se das relações de poder e dominação que caracterizam 
sua práxis, em relação aos usuários de um serviço, seja ele, 
no hospital, no posto de saúde, no pronto atendimento, entre 
outros. 

O contexto do hospital é particularizado e, nesse sentido, 
reside a importância de se problematizar o tema e contextualizá-
lo às políticas de humanização da assistência à saúde e de 
proteção, bem como do futuro educacional do paciente. Os 
profissionais de saúde devem se preocupar com a garantia dos 
direitos das crianças e adolescentes e se comprometerem com 
a promoção da saúde da população, conforme o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA).

Discute-se que os serviços de saúde deveriam ser 
qualificados para prevenir erros. Infelizmente, não se 
encontram, na literatura, estatísticas que contextualizem a 
realidade brasileira e, para tanto, reforça-se a importância 
de pesquisas que abordem tanto a temática da violência no 
atendimento da saúde, quanto a educação para garantir melhor 
futuro ao paciente, quando este curar-se.

Entende-se por violência institucional aquela praticada 
nos/pelos próprios serviços públicos por ação ou omissão, 
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abrangendo, também, abusos cometidos em virtude das relações 
de poder desiguais entre usuários e profissionais dentro das 
instituições, bem como a omissão com relação à educação do 
paciente. Entende-se como proteção à criança a garantia dos 
direitos fundamentais e disposições legais estabelecidas no 
ECA.

O presente estudo possibilita a visualização de diversas 
situações relacionadas à violência, risco, vulnerabilidade, 
segurança e proteção em um contexto que se opõe à 
humanização da assistência hospitalar, identificando a produção 
do conhecimento sobre a temática da segurança, proteção 
e violência à criança hospitalizada, bem como a pedagogia 
educacional. 

A criança hospitalizada é mais vulnerável a ações 
violentas, tem necessidade de supervisão mais próxima e não 
possui capacidade de decidir sobre seu cuidado. Pode sofrer 
violência institucional de diversas maneiras, as quais, muitas 
vezes, são ignoradas e passam despercebidas pelos profissionais 
da saúde. Com o tempo, essas formas de violência vão se 
tornando invisíveis, tanto para os responsáveis diretos pelos 
cuidados como pelos administradores e demais profissionais, 
sendo que a educação, via de regra, é simplesmente relegada 
ao esquecimento. 

A preocupação com a segurança do paciente é recente 
e tem dimensões mundiais. Isso pode ser observado através 
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da Organização Mundial da Saúde e da Aliança Mundial pela 
Segurança do Paciente, assim como de outras organizações que 
foram criadas com essa preocupação como a NationalPatientSafety 
Foundation, a Agency for HealthcareandQuality (AHRQ) 
e o National Coordinating Council for Medication Error 
Reportingand Prevention.

3 A EDUCAÇÃO DO PACIENTE PEDIÁTRICO

No contexto brasileiro, o docente da escola pública em 
destaque depara-se com inúmeros problemas acarretados pelo 
fracasso escolar e o mal-estar deles decorrentes, para o que 
há muito se tem buscado respostas. O problema é saber se as 
questões de fundo inconsciente, como o sofrimento sentido pela 
falha da internalização da lei, pode gerar fracasso escolar ou 
também se há falha da escola em não acolher o desejo e negar 
uma pedagogia que reconheça a necessidade de educar para 
a realidade, considerando que as doutrinas pedagógicas são 
essencialmente egóicas (pensamento, sentimento ou atitude 
voltado para o ego, para si próprio).

Segundo Freud:

O ser humano não é uma criatura branda, ávida de 
amor, que no máximo pode se defender, quando 
atacado. (...) Para ele o próximo não constitui apenas 
um possível colaborador e objeto sexual, mas também 
uma tentação para satisfazer a tendência à agressão, 
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para explorar seu trabalho sem recompensá-lo, para 
dele se utilizar sexualmente contra a sua vontade, 
para usurpar seu patrimônio, para humilhá-lo, para 
infligir-lhe dor, para torturá-lo e matá-lo (FREUD. O 
MAL-ESTAR NA CIVILIZAÇÃO, 1930/2012, pp. 76-
77).

Ao buscarem o controle e a previsibilidade do 
desenvolvimento cognitivo e emocional do educando, sem 
levar em conta a impossibilidade estrutural desse domínio, 
uma educação analítica, segundo Kupfer (1992, p.75), “só 
seria possível no momento em que a educação renunciasse 
ao seu próprio fundamento. Há que se fazer, portanto, uma 
diferenciação entre educação e discurso sobre educação, a 
pedagogia.” O conhecimento da impossibilidade de controlar 
o inconsciente não leva simplesmente a uma posição ética 
extremamente valiosa. Leva-nos a poder pensar uma educação 
não totalitária e emancipatória, “Você é livre quando não busca 
alguém fora de si mesmo para resolver seus problemas”. Adorno 
e Horkheimer (1994, p.169). Adorno e Horkheimer (1994) 
analisaram o sentido egóico das doutrinas pedagógicas, em seu 
caráter persecutório da capacidade mimética para garantir a 
produtividade e a dominação.

O rigor com que os dominadores impediram no curso 
dos séculos os seus próprios descendentes, bem como as 
massas dominadas, a recaída em modos de vida miméticos – 
começando pela proibição de imagens na religião, passando 
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pela proscrição social dos atores e dos ciganos e chegando, 
enfim, a uma pedagogia que desacostuma as crianças de serem 
infantis – é a própria condição da civilização. 

Seja na Educação contemporânea, pela hegemonia 
dada à discussão metodológica neste campo, seja 
no campo das várias terapêuticas que tentam se 
propor como alternativas ao sofrimento humano, 
para qualquer segmento do tecido social, [...]não 
podemos mais pensar sem considerar o que a ciência 
tem a dizer sobre o assunto. Principalmente pelo seu 
empenho em dar uma imagem de respeitabilidade e 
discernimento a um conhecimento constituído que 
sempre está, por sua vez, de algum modo ligado ao 
impulso dos indivíduos a um consumo do que lhes 
fará bem. (VOLTOLINI, 2007, p.199)

A educação social e individual reforça nos homens seus 
comportamentos, objetivamente enquanto trabalhadores e 
impede-os de se perderem nas flutuações da natureza ambiente. 
Toda diversão, todo abandono tem algo de mimetismo. Foi-se 
enrijecendo contra isso que o ego forjou-se. “É através de sua 
constituição que se realiza a passagem da mimese refletora 
para a reflexão controlada.” (ADORNO, 1994, p.169). 

4 PSICANÁLISE E EDUCAÇÃO DA CRIANÇA 
HOSPITALIZADA

A psicanálise e a educação, a princípio, parecem um 
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encontro em campos opostos, assim como se deu a relação de 
Freud e a educação. A educação conduzindo-se na tentativa de 
não acolher o desejo, de não reconhecê-lo, em relação à ideia 
de Freud, que é dizer assim preparamos mal as crianças para a 
vida adulta. 

À luz da psicanálise, a questão é a de preparar para 
reconhecer o desejo. Freud vai dizer que a educação deve 
preparar para a realidade, a realidade do desejo. Pois, na 
pedagogia, associa-se o desejo às ideias de vontade, prazer e 
criatividade, mas que não se relacionam diretamente com a 
noção de desejo, da qual fala Freud, que se pode dizer que esse 
desejo é, na verdade, a faísca que justamente desajusta tudo, 
desajusta o homem consigo mesmo. 

A questão é que, ao mesmo tempo, devemos reconhecer 
que alguém pode passar a ter uma vida mais criativa em paz 
com suas vontades, quando reconhece o desejo de uma vida de 
quando atravessou as trevas dessa luta, ao contrário de ter que 
levar a vida limitada ao conjunto de restrições, ao determinar 
o comportamento de ficar quieto pela dúvida de fazer ou não o 
que se deseja. Ante o meio conflituoso, a esperança freudiana 
manteve-se constante, na medida em que não se articulava 
como mais uma reforma educativa em prol de um fim profilático 
desejado.

Com relação à criança hospitalizada e sua fragilidade 
em função da doença, o único fim desejado é que a sua agonia 
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termine, de uma forma ou de outra, podendo o desejo da morte 
fazê-la esquecer qualquer necessidade da pedagogia educativa. 

Na abordagem da teoria psicanalítica, Sigmund Freudé 
o explorador da mente e o pai da psicanálise, através de 
estudos que provocaram impacto em várias áreas, inclusive na 
Educação. Freud escreveu que Educação, política e psicanálise 
são atividades impossíveis, pois as três lidam com a palavra. 
Mas isso não quer dizer que não há como exercê-las. Temos 
de ter em mente que, quando a linguagem é o instrumento, 
o resultado profissional nunca é exatamente o pretendido, 
Há uma observação feita por Freud aos pais que vale para os 
educadores: Nós nos preocupamos demais com os sintomas e 
muito pouco com o lugar do qual provêm, quais são as suas 
origens. E quando criamos os filhos, queremos simplesmente 
ser deixados em paz, queremos uma criança modelo, sem nos 
perguntarmos se isso é bom ou ruim para ela. Freud (1927).

Freud manteve firme sua esperança a qual batizou, de 
“educação para a realidade” (FREUD, 1927, p. 2988). Essa, 
diferentemente daquela proposta na sua época - em particular, 
pela piedade cristã (FREUD, 1932b, p. 3205), à moda do idealismo 
germânico ou da cultura norte-americana, mas também pelo 
bolchevismo russo, deveria evitar “a miséria psicológica das 
massas” (FREUD, 1929, p. 3049), apesar de não poder mudar 
“notadamente a essência psicológica do homem”, Freud (1927, 
p. 2991).
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Freud vai dizer que:

A educação deve preparar para a realidade. Se 
tratando de uma impossibilidade estrutural de 
haver uma satisfação total e prazerosa, Freud não 
se ilude nunca com uma educação “no ponto” capaz 
de não implicar desprazer psíquico. Mais ainda, se 
houvesse a possibilidade de encontrar a quantidade 
certa de satisfação/restrição, daí não reservaria 
à educação um papel modesto na modificação do 
quadro de base (KUPFER, 2004, p.81).

Como referência à escola, o professor pode tornar-
se a ponte, através da realização de atividades pedagógicas e 
recreativas, com um mundo saudável (a escola) que é levado, 
pelas próprias crianças, para o interior do hospital como 
continuidade dos laços de aprendizagem e de vida. Essa ideia 
de escola que as crianças levam para o universo hospitalar pode 
ser lida como a representação de um lugar de constituição e 
referência da identidade de infância.

Durante as interações, o jogo torna-se o fio condutor 
de toda a ação pedagógica empreendida junto às crianças 
hospitalizadas. Embora não seja um aspecto predominante 
da infância, o brinquedo “é um fator muito importante do 
desenvolvimento” (VYGOTSKY, 2000a, p. 133), por isso, ele 
foi escolhido como um dos eixos de análise deste trabalho. Ao 
permitir que a criança reelabore sua realidade ere(a)presente 
papéis e ações que não são os seus, a brincadeira e o jogo 
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favorecem a constituição de sua subjetividade. O brinquedo, 
todavia, não pode ser visto como uma forma de adaptar a 
criança às condutas médicas e, ainda, que o jogo busque ocupar 
o tempo ocioso do hospital, o objetivo de uma prática pedagógica 
com a ajuda da psicanálise, é transformar esses momentos 
também em tempo de aprendizagens. Pois, entende-se que a 
criança, porque aprende, também se desenvolve, e isso a ajuda 
a enfrentar melhor os acontecimentos de sua vida hospitalar. 

5 CONCLUSÃO

Pode-se concluir que ainda existem muitas carências na 
área de segurança e proteção à criança em ambiente hospitalar, 
no Brasil. Por outro lado, é sabido que se verifica mobilização 
internacional a favor da segurança e proteção da criança 
hospitalizada e seu acompanhante, principalmente na realidade 
norte-americana. Os eventos adversos, como apresentado neste 
estudo, são considerados formas de violência institucional e 
são frequentes, fazendo parte da prática diária e podem ter 
consequências leves, moderadas ou graves. 

O evento mais citado nas publicações encontradas é o 
erro de medicação, com o qual a enfermagem está diretamente 
relacionada, pois controla a última etapa no processo, ou seja, 
a administração dos medicamentos.

O registro do erro deveria ser a primeira atitude do 
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profissional, visando implementar medidas ao paciente como 
também evitar que novos erros com as mesmas características 
voltasse a ocorrer. Entretanto, isso de fato nem sempre ocorre, 
pois, muitas vezes, o profissional, além de se preocupar com 
a punição, desconhece o real objetivo e importância desse 
registro.

A formação profissional do enfermeiro, que é o último 
executor das orientações médicas, poderia ser vista na 
perspectiva psicanalítica, representando um ganho imenso na 
proteção hospitalar da criança e de seu acompanhante. O tripé: 
educação familiar; condições hospitalares; e, visão pedagógica 
psicanalítica do atendente pode proporcionar ganhos em todas 
as direções. 

Por outro lado, a pedagogia da educação, com a ajuda 
da psicanálise, aplicada em crianças hospitalizadas pode ter 
papel fundamental na minimização dos efeitos nefastas da 
suposta e mera proteção hospitalar, porque possibilita à criança 
hospitalizada a possibilidade de questionar procedimentos 
recomendados unicamente para a recuperação da saúde e que 
possam não ser os mais adequados. 

Pode-se afirmar, em função do contexto exposto, que os 
objetivos do presente trabalho foram alcançados, porque ficou 
demonstrado, primeiro, que a pedagogia educacional, com 
a ajuda da psicanálise, pode ser fundamental para resgatar 
desejos da criança hospitalizada, estimulando a sua recuperação 
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hospitalar. Em segundo lugar, a pedagogia educacional pode 
preparar a criança hospitalizada a reenfrentar as rotinas das 
atividades escolares com naturalidade. Freud se preocupou com 
a educação como uma das três tarefas impossíveis, sendo as 
outras governar e psicanalisar. Kupfer (2005) sinaliza, porém, 
que impossível não quer dizer que não possa ser realizável e 
ressalta que Freud foi fundamental para a Educação, já que 
abriu caminho para a reflexão sobre o que é ensinar e o que é 
aprender.

Entretanto, principalmente por ser uma visão mais 
recente e com literatura escassa, a respeito do assunto, é 
fundamental que a pesquisa tenha continuidade, principalmente 
que sejam exploradas as experiências e vivências da situação, 
sob diversos outros enfoques e o mais diversificados tipos de 
atores envolvidos. 
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CAPÍTULO 10

LITERATURA INFANTIL: UM INSTRUMENTO 
NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

LÍNGUA ORAL E ESCRITA DAS CRIANÇAS

Mayrelene Lima Solon1

1 NOTAS INTRODUTÓRIAS 

Ao longo dos anos, a educação preocupa-se em contribuir 
para a formação de um indivíduo crítico, responsável e atuante 
na sociedade. Isso porque se vive em uma sociedade onde as 
trocas sociais acontecem rapidamente, seja através da leitura, 
da escrita, da linguagem oral ou visual. Diante disso, a escola 
busca conhecer e desenvolver na criança as competências da 
leitura e da escrita e como a literatura infantil pode influenciar 
de maneira positiva neste processo.

Os primeiros livros direcionados ao público infantil, 
surgiram no século XVIII. Autores como La Fontaine e Charles 
Perrault escreviam suas obras, enfocando principalmente os 
contos de fadas. De lá pra cá, a literatura infantil foi ocupando seu 
espaço e apresentando sua relevância. Com isto, muitos autores 

1Doutora em Ciências da Educação pela Universidad San Lorenzo (2017), Mestre em Ciências da Educação pela 
Universidad San Lorenzo (2012), Especialista em Metodologia do Ensino Fundamental e Médio (2003), Especialista 
em Ciências da Educação pela Faculdade Evolução (2013), Especialista em Gestão Escolar pela Universidade 
Estadual Vale do Acaraú (2017), Especialização em Gestão Escolar pela UniAteneu, Licenciada em Pedagogia em 
Regime Especial (Licenciatura Plena) pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (2002). 
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foram surgindo, como Hans Christian Andersen, os irmãos 
Grimm e Monteiro Lobato, imortalizados pela grandiosidade 
de suas obras.

A partir daí os laços entre a escola e literatura começam a 
se estreitar, pois para adquirir livros era preciso que as crianças 
dominassem a língua escrita e cabia a escola desenvolver esta 
capacidade. De acordo com Lajolo & Zilbermann (2002, p.25), 
“a escola passa a habilitar as crianças para o consumo das obras 
impressas, servindo como intermediária entre a criança e a 
sociedade de consumo”.

Durante o seu desenvolvimento, a criança passa por 
estágios psicológicos que precisam ser observados e respeitados 
no momento da escolha de livros para ela. Essas etapas não 
dependem exclusivamente de sua idade, mas de acordo com 
Coelho (2002) do seu nível de amadurecimento psíquico, 
afetivo e intelectual e seu nível de conhecimento e domínio do 
mecanismo da leitura. Existem cinco categorias que norteiam 
as fases do desenvolvimento psicológico da criança.

2 AS FASES DO LEITOR    

O pré-leitor: categoria que abrange duas fases. Primeira 
infância (dos 15/17 meses aos 3 anos). Nesta fase a criança 
começa a reconhecer o mundo ao seu redor através do contato 
afetivo e do tato. A segunda infância (a partir dos 2/3 anos) é o 
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início da fase egocêntrica. Está mais adaptada ao meio físico e 
aumenta sua capacidade e interesse pela comunicação verbal. 
Como se interessa também por atividades lúdicas, o “brincar” 
com o livro será importante e significativo para ela. Nesta fase, 
os livros adequados, de acordo com Abramovich (1997) devem 
apresentar um contexto familiar, com predomínio absoluto da 
imagem que deve sugerir uma situação.

O leitor iniciante (a partir dos 6/7 anos). Essa é a fase 
em que a criança começa a apropriar-se da decodificação 
dos símbolos gráficos, mas como ainda encontra-se no início 
do processo, o papel do adulto como “agente estimulador” é 
fundamental. Os livros adequados nesta fase devem ter uma 
linguagem simples com começo, meio e fim. As imagens devem 
predominar sobre o texto.

O leitor em processo (a partir dos 8/9anos). A criança 
nesta fase já domina o mecanismo da leitura. Seu pensamento 
está mais desenvolvido, permitindo-lhe realizar operações 
mentais. Interessa-se pelo conhecimento de toda a natureza 
e pelos desafios que lhes são propostos. O leitor desta fase 
tem grande atração por textos em que haja humor e situações 
inesperadas ou satíricas. O tema deve girar em torno de um 
conflito que deixará o texto mais emocionante e culminar com 
a solução do problema.

O leitor fluente (a partir dos 10/11 anos). O leitor fluente 
está em fase de consolidação dos mecanismos da leitura. Sua 
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capacidade de concentração cresce e ele é capaz de compreender 
o mundo expresso no livro. Segundo Coelho (2002) é a partir 
dessa fase que a criança desenvolve o “pensamento hipotético 
dedutivo”. Os gêneros narrativos que mais agradam são os 
contos, as crônicas e as novelas.

O leitor crítico (a partir dos 12/13 anos). Nesta fase é total 
o domínio da leitura e da linguagem escrita. Sua capacidade 
de reflexão aumenta, permitindo-lhe a intertextualização. 
Desenvolve gradativamente o pensamento reflexivo e a 
consciência crítica em relação ao mundo. O convívio do leitor 
crítico com o texto literário, segundo Coelho (2002, p.40) “deve 
extrapolar a mera fruição de prazer ou emoção e deve provocá-
lo para penetrar no mecanismo da leitura”.

A literatura é sem dúvida uma proposta enriquecedora 
do conhecimento, pois a partir de exercícios de leitura o 
desenvolvimento da linguagem oral e escrita se dá de forma 
mais eficaz. Para Saraiva (2001), as narrativas infantis 
abrangem várias espécies literárias e podem constituir-se 
cada uma em objeto de leitura para as crianças em processo 
de desenvolvimento. Desse modo, pensamos que através 
das diversas histórias contadas interagindo com as crianças, 
contribuímos para o sucesso das mesmas no processo de 
constituição da linguagem oral e escrita.

2.1 DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
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Quanto ao desenvolvimento cognitivo, a literatura infantil 
proporciona às crianças, meios para desenvolver habilidades que 
agem como facilitadores dos processos de aprendizagem. Estas 
habilidades podem ser observadas no aumento do vocabulário, 
nas referências textuais, na interpretação de textos, na 
ampliação do repertório linguístico, na reflexão, na criticidade 
e na criatividade. Estas habilidades propiciariam no momento 
de novas leituras a possibilidade do leitor fazer inferências e 
novas releituras, agindo, assim, como facilitadores do processo 
de ensino-aprendizagem não só da língua, mas também das 
outras disciplinas.

Quando refletimos questões que dizem respeito ao ensino 
infantil é bom lembrar do que diz o escritor Paulo Leminsky: 
“Nesta vida pode-se aprender três coisas de uma criança: estar 
sempre alegre, nunca ficar inativo e chorar com força por tudo 
que se quer”.

Crianças pequenas são seres humanos portadores de 
todas as melhores potencialidades da espécie:

• Inteligentes, curiosas, animadas, brincalhonas 
em busca de relacionamentos gratificantes, pois 
descobertas, entendimento, afeto, amor, brincadeira, 
bom humor e segurança trazem bem estar e felicidade;

• Tagarelas, desvendando todos os sentidos e significados 
das múltiplas linguagens de comunicação, por onde a 
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vida se explica;
• Inquietas, pois tudo deve ser descoberto e 

compreendido, num mundo que é sempre novo a cada 
manhã;

• Encantadas, fascinadas, solidárias e cooperativas 
desde que o contexto a seu redor, e principalmente, nós 
adultos/educadores, saibamos responder, provocar 
e apoiar o encantamento, a fascinação, que levam ao 
conhecimento, à generosidade e à participação. Por 
isto, ao planejar propostas curriculares dentro dos 
projetos pedagógicos para a Educação Infantil, é muito 
importante assegurar que não haja uma antecipação 
de rotinas e procedimentos comuns às classes de 
Educação Fundamental, a partir da 1ª série, mas que 
não seriam aceitáveis para as crianças mais novas.

No entanto, é responsabilidade dos educadores dos 
centros de Educação Infantil, situados em escolas ou não, em 
tempo integral ou não, propiciar uma transição adequada do 
contexto familiar ao escolar, nesta etapa da vida das crianças, 
uma vez que a Educação Fundamental naturalmente sucederá 
a Educação Infantil, aconteça esta em classes escolares ou não, 
e em período contínuo ou não (PCNs, 1999).

3 DIRETRIZES CURRICULARES
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A diretriz  curricular  nº 3 diz que “As Propostas 
Pedagógicas para as instituições de Educação Infantil devem 
promover em suas práticas de educação e cuidados, a integração 
entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo/
linguísticos e sociais da criança, entendendo que ela é um ser 
total, completo e indivisível”.

Este é um dos aspectos mais polêmicos dos programas 
de Educação Infantil, uma vez que o que se observa, em geral, 
são duas tendências principais em seus propósitos:

• Ênfase nos aspectos do desenvolvimento da criança, 
reduzindo suas oportunidades e experiências ao 
processo de “socialização” e especialização de 
aptidões em “hábitos e habilidades psicomotoras”, 
principalmente;

• Ênfase numa visão de treinamento, mais “escolarizada” 
de preparação para uma suposta e equivocada 
“prontidão para alfabetização e o cálculo”, em especial.

Desta forma, gradualmente, será possível atingir um 
consenso a respeito da educação e cuidados para infância, entre 
0 e 6 anos. Este consenso precisa contemplar o exposto nesta 
Diretriz 3, para garantir que as Propostas Pedagógicas atendam, 
integralmente à criança em todos os seus aspectos.

Para a formadora Ana Lucia (2010), a solução para essa 
questão está no próprio contexto em que a criança vive: “Em 
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nossa sociedade as crianças estão desde cedo em contato com 
a língua escrita e logo se interessam por ela, pela sua função 
social e querem saber sobre o seu funcionamento. Quanto mais 
contato, maior o interesse e a curiosidade. O longo processo 
de alfabetização se beneficia muito com a aproximação das 
crianças ao mundo letrado. O papel da escola é fazer valer o 
direito que todos têm de fazer parte desse universo, inclusive 
as crianças pequenas. Principalmente as escolas que atendem 
crianças de baixa renda, precisam planejar com cuidado um 
contato prazeroso e eficiente com a escrita.”

Além dessa perspectiva social, Ana Lucia também se 
apoia nas contribuições trazidas pelo pensamento de Vigotsky: 
“Concordo com a perspectiva de Vigotsky, quando ele diz que a 
instrução é válida quando precede ao desenvolvimento, ou seja, 
não faz sentido a escola esperar o ‘momento ideal’ para começar 
a ensinar a ler e escrever. Sabemos que esse é um processo 
contínuo e que nele podem estar incluídos desafios possíveis e 
prazerosos para a criança e que por meio da superação desses 
desafios é que ela se desenvolve e pode avançar ainda mais em 
seus conhecimentos e competências.”

É justificável que a escrita seja objeto da atenção dos 
educadores: a concepção de escrita de Vigotsky, associada ao 
sistema simbólico de representação da realidade, está ligada ao 
próprio núcleo de sua teoria da linguagem, trazendo questões 
fundamentais como a da mediação simbólica. Sobre isso, Marta, 
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estudiosa do pensamento de Vigotsky, afirma:
Como a escrita é uma função culturalmente mediadora, 

a criança que se desenvolve numa cultura letrada está exposta 
aos diversos usos da linguagem escrita e a seu formato, tendo 
diferentes concepções a respeito desse objeto cultural ao longo 
de seu desenvolvimento. A principal condição necessária para 
que uma criança seja capaz de compreender adequadamente o 
funcionamento da língua escrita é que descubra que a língua 
escrita é um sistema de signos que não têm significados em si. 
Os signos representam outra realidade; isto é, o que se escreve 
tem uma função instrumental, funciona como um suporte para 
a memória e a transmissão de ideias e conceito. (Kohl,1988, 
p.68)

Emília Ferreiro, embora tenha sido influenciada por 
Piaget, traz em sua Psicogênese da Língua Escrita ideias que 
também se justificam segundo o pensamento de Vigotsky 
e de Luria. Ambos entendem que a escrita é um sistema de 
representação da realidade e concordam que a alfabetização é 
resultado de um domínio progressivo desse sistema, que não 
se resume à conquista de habilidades meramente mecânicas e/
ou visuais. Por isso pode se iniciar muito antes do ingresso na 
escola de Ensino Fundamental.

As ideias desenvolvidas por Ferreiro também justificam a 
presença de um ambiente alfabetizador, desde cedo. “A simples 
presença do objeto não garante conhecimento, mas a ausência 
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do objeto garante o desconhecimento”. Se eu quero que a criança 
comece a construir conhecimento sobre a língua escrita, esta 
tem de existir. Se eu a proíbo, garanto que a criança não possa 
se fazer perguntas sobre esse objeto porque eu o fiz desaparecer 
dentro da sala de aula. Deve-se, então, permitir que a criança 
pense sobre a linguagem escrita na escola de Educação Infantil. 
E para isso ela tem que estar presente. Trata-se, pois, de pensar 
de que forma é possível apresentá-la respeitando a cultura da 
infância, propondo situações onde ler e escrever tenha sentido 
para as crianças e faça parte da vida cotidiana.

Por fim, é importante discutir o assunto com a escola. Se 
os benefícios da leitura precoce são duvidosos, os problemas 
provocados por uma iniciação mal conduzida já começam a 
aparecer nos consultórios pediátricos. Nesses locais, são cada 
vez mais comuns os casos de crianças que se queixam de dor 
de cabeça ou têm dificuldade para se expressar. Segundo os 
especialistas, são sintomas clássicos de stress causado pelo 
maior problema do processo de formação dos pequenos.

É a superagenda, que contém escola, natação, inglês, 
computação e a exagerada cobrança dos pais em tentar garantir, 
desde cedo, um futuro melhor para os filhos (ABBUD, 2001). Ao 
investigar a importância da educação infantil no desenvolvimento 
da linguagem podemos desenvolver habilidade de leitura e 
escrita, alfabetizar-se, mediante a estímulos externos. Porém o 
tempo de ser criança tem que ser respeitado
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Nessa questão é fundamental o papel da família, pois 
é nela que a criança tem seus primeiros contatos e recebe a 
formação inicial inclusive a formação de valores. Portanto na 
educação infantil durante o desenvolvimento da linguagem, o 
professor tanto pode ser mediador do ensino aprendizagem no 
que diz respeito à aquisição da leitura e escrita, mas, sobretudo 
desenvolver ações pedagógicas voltadas para formação de 
valores e construção de sua identidade, desde que a criança 
apresente prontidão para essas habilidades. O que não se pode 
é queimar etapas para que a criança não venha apresentar 
dificuldades de aprendizagem no futuro.

O problema da separação entre cuidado e educação 
é uma decorrência da tentativa de superação do caráter 
assistencial substituindo-o pelo caráter pedagógico, o que 
também é amplamente discutido. Almeida (1994) destaca o 
desenvolvimento de propostas pedagógicas e curriculares 
como ações prioritárias a serem implementadas na formação 
inicial e aponta como preocupação especial à promoção da 
função educativa das instituições de EI), segmento que tem 
se caracterizado por um atendimento predominantemente 
assistencial, deficitário no aspecto pedagógico.

A gestão escolar é tema central das políticas educacionais, 
na pós-modernidade, em todo o mundo. No entanto, em 
diferentes contextos e momentos históricos, o debate sobre a 
organização das escolas e a relação destas com a comunidade 
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em que estão situadas e com os governos a que estão vinculadas 
implica diferentes concepções acerca da organização do espaço 
público e as responsabilidades do Estado, da sociedade e dos 
profissionais da educação (Kuenzer, 2000).

No Brasil, não tem sido de outra forma. O principal 
debate a respeito da gestão escolar toma vulto a partir dos anos 
de 1970 (Kuenzer, 2000), quando a luta da classe trabalhadora 
pelo direito de seus filhos à escola pública impõe a reflexão 
sobre os motivos da falta de vagas, das altas taxas de reprovação 
e do consequente abandono escolar, assim como das condições 
precárias nas instalações escolares e da profissionalização do 
magistério.

Não por mera coincidência que, nos anos de 1980, os 
professores das grandes redes estaduais de ensino começaram 
a obter sua organização sindical e a conquistar planos de 
cargos e carreira, com valorização da formação. E, assim, 
também a questionar a organização burocrática e hierárquica 
da administração escolar, a denunciar o uso das escolas para 
apadrinhamentos políticos (Kuenzer, 2000). É, portanto, nesse 
contexto de ampla luta pela democracia que se formula, entre 
nós, a noção de gestão democrática da educação.

4 DEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

Um elemento importante para a democratização 
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da educação que vivenciamos no país é o processo de (re)
ordenamento constitucional, legal e institucional, empreendido 
principalmente a partir da abertura política na década de 1980. 
Ele vem se configurando como parte substantiva e politicamente 
pedagógica de todo o movimento que estamos construindo, 
através de uma prática democrática, na qual a mobilização 
popular impõe maiores graus de abertura às modalidades 
regimentais tradicionais, cria novas formas de participação e 
avança no reconhecimento dos princípios e direitos da plena 
cidadania.

A Constituição Federal Brasileira, de 1988, em seu 
texto, demonstrou as possibilidades de se aproveitar a crise 
socioeconômica e institucional para conseguir espaços e 
conteúdos importantes, diante do desarranjo e limitações no 
poder constituído e nos segmentos hegemônicos (Libâneo, 
2003). Mesmo com as perdas que, em termos de avanços 
progressistas, também pudemos contabilizar, essa lição 
não foi desperdiçada. O mesmo aconteceu na elaboração de 
constituições estaduais e, em muitos municípios, na construção 
das leis orgânicas; estas refletiram progressos consideráveis 
em gestão escolar ao atendimento dos interesses da maioria da 
população.

A nova ordem constitucional consagrou a gestão 
democrática do ensino público como princípio, fato inédito em 
relação a constituições anteriores. O direito à educação ganhou 
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detalhamento e amplitude, fato que se reproduziu, de um modo 
ou outro, nas constituições estaduais e nas leis orgânicas, como 
são chamadas as constituições municipais.

Mas uma nova ordem constitucional não é suficiente. É 
preciso efetivar as conquistas democráticas e prosseguir com 
uma rigorosa e fundamental revisão da legislação complementar 
e ordinária, o reordenamento legal e, consequentemente, 
construir a estrutura organizacional que permita a realização dos 
objetivos e princípios da educação nacional, ao que chamamos 
de reordenamento institucional (Paro, 2005).

Em relação ao processo de reordenamento legal, 
um instrumento importante foi o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, de 1990, por garantir o acesso 
à educação e à permanência na escola, bem como a participação 
dos estudantes e seus responsáveis na redefinição das propostas 
educacionais.

É pertinente citar aqui também a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 1996, e o 
Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172, de 2001, que 
representaram um verdadeiro avanço, construído a partir de 
tortuosos e longos processos, nos quais houve muita polêmica, 
manobras políticas, substitutivos, emendas, cujo resultado final 
desgostou a muitos que sonhavam com um avanço democrático 
mais significativo. Pesaram muito no conteúdo dessas principais 
leis da educação brasileira, os compromissos da política 
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econômica e os interesses pactuados para a governabilidade, 
seja de coalizão partidária, seja os entes federativos (Paro, 
2005).

Outra lei importante é a que alterou os pilares do 
financiamento do ensino fundamental, instituindo o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
(FUNDEF), Lei nº 9424, de 1996, atualmente denominado 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), 
impondo a redistribuição de recursos entre os municípios 
e o respectivo estado, de acordo com o número de alunos 
matriculados em escolas de cada ente federativo, para maior 
equidade no cenário educacional (Paro, 2005).

Não foi, porém, um mecanismo que tenha garantido 
maior aporte de recursos na educação. Isto ainda depende de 
decisões de governos e, portanto, tem sido variável em tempo e 
lugar. Sendo uma lei com limites para sua vigência, posto que 
o fundo estava associado ao objetivo de expansão da oferta e 
universalização do ensino fundamental, estamos agora diante 
de novos embates para garantir mais recursos financeiros à 
educação básica, compreendo a educação infantil, o ensino 
fundamental e o ensino médio, todos com as modalidades que 
atendem a minorias com distintas necessidades educacionais.

Mesmo assim, são muitas as conquistas asseguradas 
nesses textos. Valem como caminhada pela democratização da 
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educação e da democratização da gestão educacional, porque 
todo este ordenamento legal também traz em si medidas de 
maior participação e inclusão social.

No caminho da gestão democrática, muitas outras leis 
foram asseguradas em estados e municípios, consolidando 
conselhos representativos, com caráter fiscalizador, normativo 
e deliberativo; eleição de dirigentes; processos participativos 
na elaboração das políticas públicas; repasse de recursos 
para as unidades de ensino, entre outros mecanismos. Mas a 
realidade do país ainda está aquém do que os grupos sociais 
mais organizados conseguiram formalizar (Dourado, 2000).

Em muitos municípios, correspondentes a 22% 
conforme Dourado (2000), as secretarias de educação ainda 
adotam a indicação do gestor escolar por parte da autoridade 
política. Também a grande maioria não promove a autonomia 
financeira, ou sequer garante um funcionamento qualificado 
das unidades de ensino.

Em âmbito institucional, também são significativos 
os avanços: atuação de conselhos deliberativos, eleição de 
dirigentes, construção de projetos políticos pedagógicos de 
forma participativa, regimentos em bases democráticas, 
planejamento participativo, avaliação institucional. Enfim, 
há movimentos de reconhecimentos dos agentes do cenário 
educacional (pais, estudantes, professores, funcionários) como 
cidadãos, conhecedores de seus legítimos direitos individuais, 
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coletivos, sociais e políticos.
Por outro lado, ainda que, se considerando, o avanço 

no acesso à escola, conquistado na última década, quando 
todos traçam o caminho percorrido pelo Brasil até o salto de 
qualidade no desempenho dos estudantes brasileiros nos testes 
da Organização para cooperação e desenvolvimento econômico 
(OCDE) em 2009. As estatísticas e a observação direta da 
nossa sociedade evidenciam a situação ainda crítica do campo 
educacional (SAEB, 2010).

Convém, então, registrarmos que, como exemplo, o 
município de Sobral, situado na região Norte do Ceará, a 
235 quilômetros de Fortaleza, apresenta-se como o mais 
significativo referencial de crescimento e desenvolvimento 
econômico do interior do Estado, constituindo-se num centro 
de convergência, por sua ampla e moderna estrutura nos 
setores da saúde, educação, comércio, indústria, serviços, lazer, 
cultura. Entretanto, apresentava pontuação de 3,2 no índice de 
desenvolvimento da educação básica em 2005, chegou a 4,4 em 
2009. Ou seja, saiu das últimas posições entre as 27 unidades 
da Federação para o 14º lugar no ranking do país segundo o 
relatório do SAEB (2010).

Significa, então, dizer que a educação brasileira evoluiu 
33 pontos nos exames do Pisa realizados entre 2000 e 2009. 
Foi superado apenas pelo Chile (37 pontos) e por Luxemburgo 
(38). Em 2000, a média brasileira era de 368 pontos, contra 401 
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em 2009. Na tabela geral, o Brasil está na 53ª posição, depois 
de superar Argentina e Colômbia, entre os latino-americanos. 
Ficou 19 pontos atrás do México (49º), 26 do Uruguai (47º) e 
38 do Chile.

Além disso, comparado a outros países da América 
Latina, o Brasil continua sem motivos para comemorações, 
pela sua situação desfavorável. As taxas de aprovação no Chile, 
Paraguai e Venezuela, em relação ao ensino fundamental e 
médio superam os 90%. Na Argentina, os índices são de 92,3% 
e 74,3%, respectivamente, e no Uruguai, de 92% e 72,7%. 
O Brasil, por sua vez, depara-se com taxas de 85,8% e 77% 
respectivamente, as mais baixas da região. Sem motivos, de 
fato, para festejos, a educação brasileira ainda mostra dados 
negativos em relação ao abandono, chegando a 10% no ensino 
médio, quando o Chile, Paraguai e Venezuela contam com taxas 
abaixo de 3% (SAEB, 2010). São situações de fato e de direito 
que nos chama à luta constante por maior intensidade de uma 
gestão democrática na educação.

Para entendermos a importância da família e sua 
participação na educação de seus filhos nos âmbitos legais, é 
necessário primeiro entendermos o seu conceito atual, visto que 
o conceito de família, ou a compreensão do que seja esse grupo 
social, vem passando por mudanças ao longo do tempo, em 
consequência das alterações dos padrões de comportamentos 
e do ritmo imposto pela vida moderna (Souza & Loch, 2008).
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Mediante a isso, a Constituição Federal Brasileira de 1988, 
nos artigos 5º, 7º, 201, 208, e 226 a 230, apresentou avanços 
significativos ao trazer inovações como um novo conceito de 
família:

• “União estável entre o homem e a mulher”;
• “Comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes”; e
• “Os direitos e deveres referentes a sociedade conjugal 

são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”.

Dessa forma, podemos perceber a visão mais ampla e 
inclusiva da estrutura familiar. Além da Constituição Brasileira, 
o ECA (1990) define família como sendo um grupo de duas ou 
mais pessoas unidas por laços de afetividade. Porém, em 2003, 
esse conceito foi ampliado pelo Código Civil Brasileiro, e passa 
a ser considerada como qualquer união estável entre pessoas 
que se gostam e respeitam-se (SOUZA & LOCH, 2008).

Na declaração mundial sobre a sobrevivência, a proteção 
e o desenvolvimento da criança nos anos 90, há referências 
sobre o papel da família como a principal responsável 
pela alimentação e pela proteção da criança, da infância à 
adolescência. A iniciação das crianças na cultura, nos valores 
e nas normas de uma sociedade começa na família. “Para um 
desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, 
a criança deve crescer num ambiente familiar, numa atmosfera 
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de felicidade, amor e compreensão” (UNUCEF, 1990). Portanto, 
num ambiente educador.

Quando falamos em aparato legal no que diz respeito ao 
papel da família na escola, reportamo-nos ao que descreve o 
art. 19 do ECA (1990, p.11) que “Toda criança ou adolescente 
tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 
convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da 
presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes”. 
E ainda, como temos no Parágrafo único do Capítulo IV: “É 
direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 
pedagógico, bem como participar da definição das propostas 
educacionais, ou seja, trazer estas famílias no convívio escolar 
já está prescrito no ECA (1990).

De acordo com Luck e Lima (2006), 43,7% dos pais de 
alunos matriculados em escola pública gostariam de se engajar 
em algum tipo de colaboração mais próxima com as escolas 
de seus filhos se tivessem oportunidade para isto. Com os 
resultados indicados por Luck e Lima (2006), percebemos que a 
escola que busca o apoio da família precisa oferecer uma maior 
abertura para que esta possa se inserir no processo educacional 
dos seus.

As instituições de ensino público devem elaborar 
estratégias que tragam a família para dentro da escola, não só 
em período de reuniões em que os pais atuam simplesmente 
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como ouvintes. É necessário orientá-los no intuito de torná-los 
parceiros ativos, comungando ideias, construindo alternativas 
para juntos vencerem as dificuldades na aprendizagem. A 
família tem que tomar conhecimento de que ela faz parte da 
escola, e como tal, precisa participar ativamente, conhecendo 
as normas, o trabalho do professor, a metodologia aplicada, 
para, assim, auxiliar a instituição na tomada de decisões que 
favoreçam a todos.

O diálogo que se estabelece entre gestores, professore e 
família mediante o desenvolvimento educacional dos alunos 
faz parte de uma gestão efetivamente democrática. A gestão 
democrática estabelece, pois, o direito à participação. Basta 
compreendermos que a escola é uma instituição social que, 
prioritariamente, tem a função de formar cidadãos capazes 
de conviverem de forma colaborativa na sociedade na qual 
estão inseridos. Assim, sob as bases legais da Constituição 
Cidadã de 1988, art. 206, VI, que faz uma escolha por um 
regime normativo e político, plural e descentralizado, no qual 
se cruzam novos mecanismos de participação social com um 
modelo institucional cooperativo.

Quanto à legislação brasileira, fica clara a necessidade 
de haver uma maior aproximação entre família e escola na 
articulação das propostas educacionais como dispositivo de 
participação e co-responsabilidade no processo de ensino-
aprendizagem da forma que lhes convém.
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Araújo (2003) afirma que o ato de participar pode ser 
expresso em diversos níveis ou graus, desde a simples informações 
a propostas de soluções de problemas, acompanhamento e 
execução das ações, que devem gerar um sentimento de co-
responsabilidade. Especialmente, a gestão democrática na 
escola procura avançar na busca de uma relação mediadora 
entre a direção e a participação dos componentes escolares, 
entre eles a família, acentuando a importância da construção 
de objetivos traçados em comum acordo com a coletividade.

A grande maioria da população deposita na escola a 
confiança de ser ela o local de transformação, como um meio 
que leve à mudança de padrão de vida. Isto porque compreende 
que a escola é onde o conhecimento está elaborado, isto é, 
organizado de forma sistemática.

Em virtude disto, muitos pais têm a concepção de que 
a escola é o único espaço responsável pela aprendizagem, 
atribuindo à instituição escolar a função de transmissora 
de conhecimento, de valores humanitários e de regras de 
convivências. Porém, a escola como parte integrante da sociedade 
desempenha essa função na medida em que complementa o 
aprendizado previamente construído no seio da família, a qual 
tem fundamental importância na formação da conduta de seus 
filhos/alunos, “Pois a preparação para vida, a formação da 
pessoa, a construção do ser, são responsabilidades da família” 
(Chalita, 2001, p. 21).
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Diante de tantos problemas e do novo quadro social 
com que nos deparamos, a educação passa a assumir papel 
abrangente e integral, envolvendo áreas cognitivas, emocionais 
e psicomotoras dos educandos. Tudo isso em virtude dos 
fatores que interferem na aprendizagem dos educando como 
os novos modelos familiares, suas estruturas e funcionamentos 
e, em muitos casos, suas desestruturações, gerando, sobretudo, 
abandono e, muitas vezes, o alcoolismo, o uso de drogas e a 
violência em geral, o que possibilita o surgimento de classe 
estudantil “marginal”. No entanto, a colaboração entre família e 
escola pode mudar esse quadro, já que ambas se complementam 
no processo educativo:

A busca pelo fortalecimento dessa parceria colaborativa 
apresenta no atual contexto social, como um dos poucos 
caminhos viáveis para que escola e família consigam superar as 
dificuldades que vem enfrentando na educação de seus filhos/
alunos (Luck & Lima, 2006, p.15).

A família precisa saber dos fatores que influenciam e/ou 
interferem na aprendizagem, como afeto, dedicação, estímulo e 
acompanhamento adequado durante a vida escolar, para que a 
aquisição do conhecimento aconteça satisfatoriamente. Quando 
a família é participativa e demonstra atenção pelas ações da 
escola, ela tem a capacidade de avaliar o tipo de educação que 
a instituição oferece, podendo assim contribuir com maior 
eficácia na construção de sua proposta pedagógica pesquisando 
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fontes atuais.
Vivemos em uma sociedade composta por grupos e classes 

sociais diversas. A família faz parte, e como todos os outros, 
ela também possui suas peculiaridades. Para a sistematização 
de cada um desses grupos existem regras estabelecidas por 
acordos entre os seus membros e, sobretudo, por leis. São essas 
leis que, geralmente, determinam os direitos e deveres dos 
cidadãos. Em virtude disso, cidadania é definida como sendo o 
conjunto de direitos e deveres ao qual um indivíduo está sujeito 
em relação à sociedade em que vive (Souza & Loch, 2008).

Partindo dessa concepção, o papel da família e da escola 
é colaborar para que essa consciência seja construída em todos 
aqueles que participam do processo educativo, especialmente, 
nos alunos (Souza & Loch, 2008).

A declaração dos direitos da criança, definida pelo 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), traz dez 
princípios. O 3º deles diz que “Desde o dia em que nasce toda 
criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade, ou seja, 
ser cidadão de um país” (Souza & Loch, 2008). Sendo assim, 
se a criança já nasce com o direito de ser um cidadão, é no 
ambiente familiar que ela dará início a essa prática de cidadania. 
O ideal, portanto, é que a família desenvolva nos seus filhos a 
cultura do equilíbrio entre o prazer e o dever, o individual e o 
coletivo, enfim, o exercício de seus direitos e deveres, e que esse 
ato tenha continuidade junto a fase escolar.
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5 CONCLUSÕES 

O ser humano não dispõe ao nascer de repertório 
suficiente para sobreviver sem a participação de um outro 
significativo, que supra a sua inabilidade para subsistir, sua falta 
de autonomia... A criança nasce, portanto em uma comunidade. 
A criança inicia sua história dentro da história de sua família, 
de sua comunidade, de sua nação (Kaloustian, 2005, p.29).

Não há como negar a responsabilidade da família na 
construção da cidadania. É ela quem inscreve na criança, por 
meio de gestos, olhares, observações, sorrisos, conselhos e 
outras formas de expressões, o conceito de direito e dever. Assim 
sendo, as ações precisam partir da família para que tenham 
continuidade na sociedade, inclusive, na escola.

Como já sabemos, a escola tem a função não só de 
transmitir e produzir conhecimento, mas de formar o homem 
integralmente. No entanto, é função da família ter interesse 
por esse processo, principalmente acompanhá-lo de perto. O 
compromisso deve ser compartilhado de forma harmoniosa 
para garantir o sucesso (Luck, 1998).
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1 INTRODUÇÃO

A linguagem de sinais é reconhecidamente citada nos 
meios acadêmicos como um sistema linguístico de comunicação 
gestual-visual, com estrutura gramatical própria. Por ser um 
sistema linguístico, possui um conjunto de regras fonológicas, 
morfológicas, sintáticas, semânticas e pragmáticas.No Brasil, 
a Língua Brasileira de Sinais recebe o nome de LIBRAS, mas 
também recebe a designação de LSB, apesar de não ser totalmente 
aceita devido a facilidade de confundir com outros mnemônicos 
LSB (lost significant bits = bits menos significativos).

Essa pesquisa apresenta a linguagem de sinais do ponto 
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de vista da comunicação entre educando e educador e como 
fator de integração do aluno portador de necessidades especiais 
em sala de aula e de inserção social. Pessoas com algum grau 
de deficiência auditiva vivem em um mundo de silêncio, 
onde existem apenas imagens, que ora são paradas e ora se 
movimentam. As linguagens de sinais trazem ao deficiente 
auditivo a possibilidade de se comunicarem e expressarem 
seus pensamentos, permitindo que o deficiente se integre na 
sociedade, através de uma comunicação gesto-visual, que possui 
sua própria estrutura e gramática através do canal visual.

A pesquisa tem caráter bibliográfico, através de livros, 
revistas, produções científicas, sites e outras fontes confiáveis, 
a fim de analisar a relação entre educação em libras e inserção 
social. Quanto aos objetivos, o método de pesquisa é descritivo, 
levando em conta os aspectos da problematização que norteia 
a pesquisa, além de estabelecer também uma relação entre as 
variáveis propostas no objeto de estudo em análise. Quanto à 
natureza, o método é qualitativo,sendo capaz de identificar e 
analisar dados que não podem ser mensurados numericamente, 
podendo sofrer influência do pesquisador.

Segundo (GERHARDT; SILVEIRA (2009, p. 11):

Tartuce (2006) aponta que a metodologia científica 
trata de método e ciência.Método (do grego methodos; 
met’hodos significa, literalmente, “caminho para 
chegara um fim”) é, portanto, o caminho em direção 
a um objetivo; metodologia é o estudo do método, 
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ou seja, é o corpo de regras e procedimentos 
estabelecidos pararealizar uma pesquisa; científica 
deriva de ciência, a qual compreende o conjunto 
deconhecimentos precisos e metodicamente 
ordenados em relação a determinado domínio do 
saber. Metodologia científica é o estudo sistemático 
e lógico dos métodosempregados nas ciências, 
seus fundamentos, sua validade e sua relação com 
as teoriascientíficas. Em geral, o método científico 
compreende basicamente um conjunto dedados 
iniciais e um sistema de operações ordenadas 
adequado para a formulação deconclusões, de 
acordo com certos objetivos predeterminados.

2 LINGUAGEM DE SINAIS

Os componentes da Língua de Sinais são compostos 
por três elementos visuais básicos utilizados neste tipo de 
comunicação: os movimentos corporais, gestos das mãos e 
expressões faciais: 

• Configuração das mãos (CM): forma que a mão assume 
na realização de um sinal.

• Ponto de articulação (PA): espaço onde os sinais são 
articulados: em frente ao corpo (neutro) ou uma região 
do próprio corpo (cabeça, tronco, braço e mãos).

• Movimento (MV): parâmetro complexo que pode 
envolver uma vasta rede de formas e direções, 
caracterizado pelo deslizamento das mãos no espaço 
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na realização de um sinal.
• Já os parâmetros secundários são:
• Disposição da(s) mão(s) (DM): a articulação dos 

sinais pode ser feia apenas pela mão dominante o 
pelas duas mãos. Nesse último caso as mãos podem 
se movimentar para formar o sinal, ou então apenas 
a mão dominante e a outra funciona com (PA) ou é 
neutra.

• Orientação da (s) mão(s) (OM): é o que determina a 
posição das palmas das mãos, se voltadas para baixo, 
para cima, para esquerda, para direita, podendo 
haver mudança na orientação durante a execução do 
movimento.

• Região de contato (RC): refere-se à parte da mão que 
entra em contato com o corpo.

• Enquanto isso, os componentes não manuais de Libras 
está descritos abaixo:

• Expressão facial (EF): a expressão facial tem o papel 
de indicar diversos elementos que não podem estar 
presentes nos sinais como: pontuação, emoção, ênfase, 
ironia, etc. É importante utilizar uma expressão 
fisionômica adequada para as emoções implícitas nas 
frases sejam bem compreendidas. Elas devem ser 
utilizadas simultaneamente com os sinais.

• Afirmação: Neutra.
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• Interrogação: sobrancelhas franzidas e um ligeiro 
movimento de cabeça inclinando-se para cima.

• Exclamação: sobrancelhas levantadas: ligeiro 
movimento da cabeça inclinando-se para cima e 
para baixo; boca fechada com movimento para baixo 
(intensificador).

• Negação: possui quatro formas básicas.
• simultaneamente ao sinal, movimento negativo com a 

cabeça e expressão facial;
• incorporação de um sinal com movimento contrário. 

Expressão corporal (EC): as línguas de sinais utilizam-
se das expressões faciais e corporais para estabelecer 
tipos de frases equivalentes aos recursos de acentuação 
da língua portuguesa que definem os modos me que 
se encontram as frases. É fundamental associar às 
expressos faciais e corporais feitas simultaneamente 

Somente o uso de uma língua não basta para aprender, 
as pessoas ouvintes têm problemas de aproveitamento escolar, 
já que entram, na escola com uma língua oral desenvolvida. 
A aquisição da língua de sinais, de fato, não é garantia de 
uma aprendizagem significativa, como mostrou Poker(2001), 
quando trabalhou com seis alunos com surdez profunda que 
se encontravam matriculados na primeira etapa do Ensino 
Fundamental, com idade entre 8 anos e nove meses e 11 
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anos e nove meses, investigando, por meio de intervenções 
educacionais, as trocas simbólicas e o desenvolvimento cognitivo 
desses alunos.

Segundo a autora, Poker (2001), o ambiente em que 
pessoas com surdez está inserida, principalmente o da escola, 
na medida em que lhe oferece condições para que estabeleçam 
trocas simbólicas com meio físico e social, não exercita ou provoca 
a capacidade representativa dessas pessoas, consequentemente, 
compromete o desenvolvimento do pensamento. A pesquisadora 
constatou que nesse caso, a natureza do problema cognitivo da 
pessoa com surdez está relacionada à:

deficiência das trocas simbólicas, ou seja, o meio 
escolar não expõe esses alunos a solicitações 
capazes de exigir deles coordenações mentais cada 
vez mais elaboradas, que favorecerão o mecanismo 
de abstração reflexionante e consequentemente, os 
avanços cognitivos. (POKER, 2001.p.300).

Considerando a necessidade do desenvolvimento da 
capacidade representativa e linguística dos alunos com surdez, 
a escola comum deve viabilizar sua escolarização em turno e o 
Atendimento Educacional Especializado em outro, contemplado 
de libras, o ensino em libras e o ensino da língua Portuguesa.

Segundo o (MEC/SEESP, 2006):

Ao optar-se em oferecer uma educação bilíngue, a 
escola está assumindo uma política linguística em 
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escolar não expõe esses alunos a solicitações 
capazes de exigir deles coordenações mentais cada 
vez mais elaboradas, que favorecerão o mecanismo 
de abstração reflexionante e consequentemente, os 
avanços cognitivos. (POKER, 2001.p.300).

Considerando a necessidade do desenvolvimento da 
capacidade representativa e linguística dos alunos com surdez, 
a escola comum deve viabilizar sua escolarização em turno e o 
Atendimento Educacional Especializado em outro, contemplado 
de libras, o ensino em libras e o ensino da língua Portuguesa.

Segundo o (MEC/SEESP, 2006):

Ao optar-se em oferecer uma educação bilíngue, a 
escola está assumindo uma política linguística em 
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que duas línguas passarão a co-existir no espaço 
escolar. Além disso, também será definido qual será 
a primeira língua e qual será a segunda língua, bem 
como as funções em que cada língua irá representar 
no ambiente escolar. Pedagogicamente, a escola vai 
pensar em como estas línguas estarão acessíveis às 
crianças, além de desenvolver as demais atividades 
escolares. As línguas podem permeando as atividades 
escolares ou serem objetos de estudo em horários 
específicos dependendo da proposta da escola. Isso 
vai depender de “como”, “onde”e “de que forma” as 
crianças utilizam as línguas na escola. 

Inúmeras polêmicas têm se formado em torno da 
educação escolar para pessoas com surdez. A proposta de 
educação escolar inclusiva é um desafio, que, para ser efetivada, 
faz-se necessário considerar que os alunos com surdez têm 
direito de acesso ao conhecimento, à acessibilidade, bem como 
ao Atendimento Educacional Especializado. 

Conforme Bueno (2002.p.41):

não é preciso ultrapassar a visão que reduz os 
problemas de escolarização das pessoas com surdez 
ao uso desta ou daquela língua, mas, sim, de ampliá-
la para os campos sócio políticos. Desta forma, 
inclusão implica em celebrar a diversidade humana 
e as diferenças individuais como recursos existentes 
nas escolas e demais instituições democráticas.

3 INCLUSÃO SOCIAL
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Inclusão é um termo que tem sido usado 
predominantemente como sinônimo pra integração de alunos 
com deficiência no ensino regular, denotando, desta forma, 
a perpetuação da vinculação deste conceito com a educação 
especial (INCLUSÃO, 2005).

A inclusão não se refere somente a crianças com 
deficiência e, sim, a todas as crianças, jovens e adultos que 
sofrem qualquer tipo de exclusão educacional, seja dentro das 
escolas e salas de aula e quando não encontram oportunidades 
para participar de todas as atividades escolares e profissionais. 
Estudar a educação escolar de pessoas com surdez reporta-nos 
não só a questões referentes aos limites e possibilidades, como 
também aos preconceitos existentes nas atitudes da sociedade 
para com elas.

As pessoas com surdez enfrentam inúmeros entraves 
para participar da educação e da forma como se estruturam as 
propostas educacionais das escolas. Muitos alunos com surdez 
podem ser prejudicados pela falta de estímulos adequados ao 
seu potencial cognitivo, sócio-afetivo, linguístico e político-
cultural e ter perdas consideráveis no desenvolvimento da 
aprendizagem.

Estudo realizado na ultima década do século XX e início 
do século XXI, por diversos autores e pesquisadores, oferecem 
contribuições à educação de alunos com surdez na escola 
comum, ressaltando a valorização das diferenças no convívio 
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social e o reconhecimento do potencial da cada ser humano.
Poker (2001) afirma que as trocas simbólicas provocam 

a capacidade representativa desses alunos, favorecendo o 
desenvolvimento do pensamento e do conhecimento, em 
ambientes heterogêneos de aprendizagem. No entanto, existem 
posições contrárias à inclusão de alunos com surdez nas turmas 
comuns, em decorrência da compreensão das formas de 
representação da surdez como incapacidade ou das propostas 
pedagógicas desenvolvidas tradicionalmente para atendê-las 
que não consideram a diversidade linguística.

Conforme Skliar (1999),os estudiosos alegam que o 
modelo excludente da Educação Especial está sendo substituído 
por outro, em nome da inclusão que não respeita a identidade 
surda, sua cultura, sua comunidade. Estas questões geram 
polêmicas entre muitos estudiosos, profissionais, familiares e 
entre as próprias pessoas com surdez. Àqueles que defendem 
a cultura, a identidade e a comunidade surda apoiam-se nos 
discursos das diferenças, alegando que elas precisam ser 
compreendidas nas suas especificidades, porém, pode-se cair 
na cilada da diferença, como se refere Pierucci (1999), que, em 
nome da diferença, pode-se também segregar.

Diante desse quadro situacional, o importante é buscar 
nos confrontos promovidos na relação entre as diferenças 
novos caminhos para a vida em coletividade, dentro fora das 
escolas e, sendo assim, como seria atuar com alunos com 
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surdez, em uma escola comum que reconhece e valoriza as 
diferenças? Que processos curriculares deve-se aplicar as essas 
diferenças, considerando a escola aberta para todos e, portanto, 
verdadeiramente inclusiva?

Não se trata de trocar a escola excludente especial, por 
uma escola excludente comum. Ocorre que alguns discursos 
e práticas educacionais ainda não conseguiram, responder 
às questões acima formuladas, mantendo os, processos de 
normalização das pessoas com surdez.

3.1  QUANDO DEVE ACONTECER A INCLUSÃO DO 
ALUNO COM SURDEZ

A inclusão do aluno com surdez deve acontecer desde 
a educação infantil até a educação superior, garantindo-lhe, 
desde cedo, utilizar os recursos de que necessita para superar 
as barreiras no processo educacional e usufruir seus direitos 
escolares, exercendo sua cidadania, de acordo com os princípios 
constitucionais do país. A inclusão de pessoas com surdez na 
escola comum requer que se busquem meios para beneficiar 
sua participação e aprendizagem, tanto na sala de como no 
Atendimento Educacional Especializado.

Conforme Dorziat (1998), o aperfeiçoamento das escolas 
comum em favor de todos os alunos é primordial. Esta autora 
observa que os professores precisam conhecer e usar a língua 
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de sinais, entretanto, deve-se considerar que a simples adoção 
dessa língua não é suficiente para escolarizar o aluno com 
surdez. Assim, a escola comum precisa implementar ações que 
tenham sentido para os alunos em geral e que esse sentido 
possa ser compartilhado com os alunos com surdez. Mais do 
que a utilização de uma língua, os alunos com surdez precisam 
de ambientes educacionais estimuladores, que desafiem o 
pensamento, explorem suas capacidades, em todos os sentidos.

Segundo o Ministro da Educação, Fernando Haddad, 
do Governo Luis Inácio Lula da Silva, “É preciso reconhecer 
que as organizações e as práticas educacionais forjaram, 
historicamente, uma cultura escolar excludente e que há uma 
dívida social a ser resgatada. Este contexto intensificou a 
oposição entre a educação comum e a educação especial em 
todos os níveis, etapas e modalidades. Portanto, as políticas 
públicas devem potencializar a relação entre educação especial 
e comum, com vistas a estruturar o acesso ao ensino regular 
e à disponibilização dos apoios especializados para atender as 
necessidades educacionais especiais. 

O Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE) define 
a inclusão educacional como umas de suas diretrizes e propõe 
políticas voltadas à acessibilidade e ao desenvolvimento 
profissional, onde se destacam os programas: Formação 
Continuada de Professores na Educação Especial; Implantação 
de Salas de Recursos Multifuncionais; Escola Acessível; e o 
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Monitoramento dos Beneficiários do BPC no acesso à escola”. 
(INCLUSÃO, 2008)

Continuando em suas palavras, o Ministro da Educação 
afirmou:

 
A educação especial vem ocupando cada vez mais 
espaço na agenda do MEC, sobretudo nos últimos 
anos, e o papel da Secretaria de Educação Especial 
junto às demais secretarias se amplia na perspectiva 
da inclusão. Os resultados estão aparecendo, é 
importante registrar que o avanço da matrícula 
é notável nas escolas comuns da rede pública e o 
retorno que temos dessas experiências comprova a 
viabilidade e a eficácia de um sistema educacional 
que inclui a todos. Os estudos estatísticos já revelam 
essa face do processo de ensino e aprendizagem que 
a inclusão estimula, enseja e provoca, reforçando 
a tese de que o benefício da inclusão não é apenas 
para crianças com deficiência, é efetivamente para 
toda a comunidade, porque o ambiente escolar sofre 
um impacto no sentido da cidadania, da diversidade 
e do aprendizado. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 
2008)

Assim sendo, o Ministério da Educação tem mostrado 
uma preocupação no sentido de incluir alunos portadores de 
necessidade especiais em todos os níveis do Sistema Educacional 
no país. Desta forma, recursos estão sendo destinados também 
às Instituições Federais de Ensino Superior (IFE’s) para 
desenvolvimento de projetos que visem assegurar a inclusão 
desses estudantes nas universidades. Numa parceria entre a 
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Secretaria de Educação Especial e a Secretaria de Educação 
Superior do Ministério da Educação, por meio do Programa 
Incluir. Este Programa tem como objetivo garantir o acesso, o 
ensino e a permanência dos estudantes com deficiência auditiva 
da IFE’s (INCLUSÃO, 2005).

3.2 POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação 
política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa 
do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e 
participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação 
inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado 
na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e 
diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação 
à idéia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias 
históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola.

Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos 
sistemas de ensino evidenciam a necessidade de confrontar 
as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-
las, a educação inclusiva assume espaço central no debate 
acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na 
superação da lógica da exclusão. A partir dos referenciais para a 
construção de sistemas educacionais inclusivos, a organização 
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de escolas e classes especiais passa a ser repensada, implicando 
uma mudança estrutural e cultural da escola para que todos 
os alunos tenham suas especificidades atendidas. Nesta 
perspectiva, o Ministério da Educação e Secretaria de Educação 
Especial apresentaM a Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva, que acompanha os avanços 
do conhecimento e das lutas sociais, visando construir políticas 
públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos 
os alunos. (INCLUSÃO, 2008)

3.3 PROBLEMAS DA POLÍTICA NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Sob a bandeira da inclusão social, o MEC e diversas 
secretarias da educação estão desmontando as escolas 
especializadas em educação de surdos. A idéea é transformar 
estas escolas em centros de reabilitação de deficientes em 
geral. Contra esta medida, diversas organizações têm escrito 
manifestos, que chegam de diversas partes do Brasil. (FRAZÃO 
& TONNETTI, 2008)

O problema central desta política pública é a 
incompreensão de que não existem deficiente em geral, e, sim, 
deficiências específicas, cada qual com sua particularidade. 
Juntar num mesmo rol pessoas com necessidades tão distintas 
não lhes fará um bem, ao contrário, negará a estas pessoas o 
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direito de serem atendidas em suas especificidades.No caso dos 
surdos, por exemplo, não existe nenhuma dificuldade cognitiva 
que o impeça de exercer sua vida, podendo o surdo desenvolver 
suas potencialidades como ser humano de maneira ampla e 
efetiva. Os surdos nem ao menos gostam de serem chamados 
de deficientes, já que a palavra deficiente está associada a uma 
limitação, coisa que não consideram ter, já que a única dificuldade 
que eles têm é o acesso a sua própria língua, a LIBRAS.

A Lei nº 10.436, de 24 de abril  de 2002 é muito 
clara, quanto à necessidade de dar tratamento diferenciado à 
educação em LIBRAS, conforme artigos abaixo:

Art. 1o É reconhecida como meio legal de 
comunicação e expressão a Língua Brasileira de 
Sinais - Libras e outros recursos de expressão 
a ela associados.
Parágrafo único. Entende-se como Língua 
Brasileira de Sinais - Libras a forma de 
comunicação e expressão, em que o sistema 
lingüístico de natureza visual-motora, com 
estrutura gramatical própria, constituem um 
sistema lingüístico de transmissão de idéias 
e fatos, oriundos de comunidades de pessoas 
surdas do Brasil.
Art. 2o Deve ser garantido, por parte 
do poder público em geral e empresas 
concessionárias de serviços públicos, formas 
institucionalizadas de apoiar o uso e difusão 
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da Língua Brasileira de Sinais - Libras como 
meio de comunicação objetiva e de utilização 
corrente das comunidades surdas do Brasil.
Art. 3o As instituições públicas e empresas 
concessionárias de serviços públicos de 
assistência à saúde devem garantir atendimento 
e tratamento adequado aos portadores de 
deficiência auditiva, de acordo com as normas 
legais em vigor.
Art. 4o O sistema educacional federal e os 
sistemas educacionais estaduais, municipais 
e do Distrito Federal devem garantir a 
inclusão nos cursos de formação de Educação 
Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, 
em seus níveis médio e superior, do ensino 
da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como 
parte integrante dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente.

A respeito do assunto, o próprio MEC (2008), manifesta-se 
no sentido de que o movimento mundial pela inclusão é uma ação 
política, cultural, social epedagógica, desencadeada em defesa 
do direito de todos os alunos de estarem juntos,aprendendo e 
participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação 
inclusivaconstitui um paradigma educacional fundamentado 
na concepção de direitos humanos, queconjuga igualdade e 
diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação 
à idéiade eqüidade formal ao contextualizar as circunstâncias 
históricas da produção da exclusãodentro e fora da escola.
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4 CONCLUSÃO

É preciso garantir ao surdo que ele tenha sua educação 
ministrada em sua língua materna – que não é o Português, 
ao contrário do que muitos pensam. Nas escolas especiais e 
associações educacionais que existiam com este fim, e ainda 
pensam em permanecer funcionando, os surdos têm este 
direito assegurado.

Com as novas políticas públicas, ou eles têm sido 
mandados a escolas regulares da rede pública, ou despejados 
em centros coletivos de deficientes. Na escola regular, são 
praticamente inexistentes os professores de LIBRAS. E se é raro 
encontrar um, mais raro ainda é encontrar um que realmente 
saiba se expressar e dominar plenamente o idioma LIBRAS 
que tem uma estrutura e gramática própria – muito diferente 
daestrutura da língua portuguesa.

Já foi dito que deficiência não significa limitação, mas 
especificidade, residindo aío sentido do termo educação 
especial. É especial porque é específica e procurar atendê-las 
em centros especializados em cada deficiência não é excluí-
los socialmente, mas capacitá-los para que recebam uma boa 
educação e se desenvolvam adequadamente.Tratá-los como 
se fossem pessoas como outras quaisquer, negando-lhes sua 
língua ou sua forma de expressão própria é que é exclusão. 

Portanto, o presente estudo demonstrou que a educação 
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em LIBRAS é uma maneira de inserção da pessoa nos meios 
sociais, considerando-a com suas especificidades e não com 
eventuais deficiências. Portanto, pode-se afirmar que os 
objetivos do presente trabalho foram alcançados, sem prejuízos 
de novos estudos a serem feitos, sob novas visões e percepções.  

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre 
a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras 
providências. 2002. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm. Acesso 
em: 22.11.18. 

BUENO, José Geraldo Silveira. Diversidade, deficiência e 
educação. Revista Espaço. Rio de Janeiro: INES. na 12,p. 
3-12, julho-dezembro, 1999. Disponível em: scholar.
google.com.br/citations?user=6UiHs88AAAAJ&hl=pt-
BR. Acesso em: 12.09.18.

DAMAZIO, Mirlene Ferreira Macedo. Atendimento Educacional 
Especializado, Ed. Biblioteca Central Unicamp, São 
Paulo, 2007. Disponível em: www.eventos.ufu.br/
palestrante/2017/08/profa-dra-mirlene-ferreira-
macedo-damazio. Acesso em: 12.09.18.

DORZIAT, Ana. Democracia na escola: bases para igualdade 
de condições surdos-ouvintes. Revista Espaço. Rio 
de Janeiro: INES. na 9, p.24 -29, janeiro-junho, 1998. 
Disponível em: https://paginas.uepa.br/seer/index.php/
cocar/article/download/783/559. Acesso em: 15.05.17

DUARTE, Anderson Simão, Apostila de LIBRAS – Básico I, 



314 |O saber fazer docente e as relações sociais no desenvolvimento 

Editora Via  Dourada

em LIBRAS é uma maneira de inserção da pessoa nos meios 
sociais, considerando-a com suas especificidades e não com 
eventuais deficiências. Portanto, pode-se afirmar que os 
objetivos do presente trabalho foram alcançados, sem prejuízos 
de novos estudos a serem feitos, sob novas visões e percepções.  

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre 
a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras 
providências. 2002. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm. Acesso 
em: 22.11.18. 

BUENO, José Geraldo Silveira. Diversidade, deficiência e 
educação. Revista Espaço. Rio de Janeiro: INES. na 12,p. 
3-12, julho-dezembro, 1999. Disponível em: scholar.
google.com.br/citations?user=6UiHs88AAAAJ&hl=pt-
BR. Acesso em: 12.09.18.

DAMAZIO, Mirlene Ferreira Macedo. Atendimento Educacional 
Especializado, Ed. Biblioteca Central Unicamp, São 
Paulo, 2007. Disponível em: www.eventos.ufu.br/
palestrante/2017/08/profa-dra-mirlene-ferreira-
macedo-damazio. Acesso em: 12.09.18.

DORZIAT, Ana. Democracia na escola: bases para igualdade 
de condições surdos-ouvintes. Revista Espaço. Rio 
de Janeiro: INES. na 9, p.24 -29, janeiro-junho, 1998. 
Disponível em: https://paginas.uepa.br/seer/index.php/
cocar/article/download/783/559. Acesso em: 15.05.17

DUARTE, Anderson Simão, Apostila de LIBRAS – Básico I, 

Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1

Francisco Apoliano Albuquerque; Jefferson Florencio Rozendo; Maria de Fátima Alves | 315

UNIPS – Unidade de inclusão Pró-Surdo, 2007. Disponível 
em: https://www.escavador.com/sobre/6449995/
anderson-simao-duarte. Acesso em: 16.06.18.

FRAZÃO, Natália; TONNETTI, Flávio. Inclusão ou exclusão 
educacional de deficientes? O caso dos surdos. 
10.12.07. Disponível em: http://www.ensino.blog.
br/2007/12/10/inclusao-ou-exclusao-educacional-de 
deficientes-o-caso-dos-surdos/. Acesso em: 16.09.17.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo Org.: 
Métodos de pesquisa. Coord. Universidade Aberta do 
Brasil – UAB/UFRGS; Curso de Graduação Tecnológica 
– Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento 
Rural da SEAD/UFRGS. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 
2009. Disponível em: http://www.ufrgs.br/cursopgdr/
downloadsSerie/derad005.pdf. Acesso em 15.12.18.

INCLUSÃO: Revista da Educação Especial – Secretaria de 
Educação Especiais. V.1, n.1 (out, 2005), Brasileira: 
Secretaria de Educação, 2005.Disponível em: portal.mec.
gov.br/seesp/arquivos/pdf/revistainclusao2.pdf. Acesso 
em: 16.06.18.

________. Revista da Educação Especial – Secretaria de 
Educação Especiais. V.1, n.1 (out, 2005), Brasileira: 
Secretaria de Educação, jan/jul 2008, p.4 – 6. 
Disponível em: portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/
revistainclusao2.pdf. Acesso em: 16.06.18.

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO. POLÍTICA NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NAPERSPECTIVA DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA, 2008. Disponível em: http://
portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.
pdf. Acesso em: 16.09.18.

PIERUCCI, Antonio Flávio. Ciladas da diferença. 



316 |O saber fazer docente e as relações sociais no desenvolvimento 

Editora Via  Dourada

São Paulo: Editora 34, 1999. Disponível 
em: www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0102-69092013000100001. Acesso em: 
16.09.18.

POKER, Rosimar Bortolini. Troca simbólica e 
desenvolvimento cognitivo em crianças surdas: uma 
proposta de intervenção educacional. UNESP, 2001. 
363p. Tese de Doutorado. https://www.escavador.com/
sobre/5893126/rosimar-bortolini-poker. Acesso em 
16.09.18.

SKLIAR, Carlos (org.). Atualidade da educação bilíngüe para 
surdos. Porto Alegre: Mediação, 1999. Disponível em: 
https://www.editoramediacao.com.br/.../atualidade-
da-educacao-bilingue-para-surdos...Acesso em 19.12.18

TARTUCE, Flávio. Texto literários no processo de letramento. 
São Paulo: Editora Realize, 2006. Disponível em: www.
editorarealize.com.br/.../TRABALHO_EV050_MD1_
SA17_ID139_061020151...Acesso em: 19.12.18.



316 |O saber fazer docente e as relações sociais no desenvolvimento 

Editora Via  Dourada

São Paulo: Editora 34, 1999. Disponível 
em: www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0102-69092013000100001. Acesso em: 
16.09.18.

POKER, Rosimar Bortolini. Troca simbólica e 
desenvolvimento cognitivo em crianças surdas: uma 
proposta de intervenção educacional. UNESP, 2001. 
363p. Tese de Doutorado. https://www.escavador.com/
sobre/5893126/rosimar-bortolini-poker. Acesso em 
16.09.18.

SKLIAR, Carlos (org.). Atualidade da educação bilíngüe para 
surdos. Porto Alegre: Mediação, 1999. Disponível em: 
https://www.editoramediacao.com.br/.../atualidade-
da-educacao-bilingue-para-surdos...Acesso em 19.12.18

TARTUCE, Flávio. Texto literários no processo de letramento. 
São Paulo: Editora Realize, 2006. Disponível em: www.
editorarealize.com.br/.../TRABALHO_EV050_MD1_
SA17_ID139_061020151...Acesso em: 19.12.18.



Editora Via  Dourada

CAPÍTULO 12

A MUSCULAÇÃO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA 
MELHORIA DE VIDA NA TERCEIRA IDADE 

 José Givanildo Lourenço dos Santos1 

1 INTRODUÇÃO 
 

Na prática de atividade física, a musculação é uma 
grande aliada na melhoria de vida na terceira idade, ajuda a 
prevenir doenças. O envelhecimento causa uma perda de força 
muscular diminuindo assim as capacidades fisiológicas. Com a 
diminuição da sua força e equilíbrio o idoso fica vulnerável aos 
riscos de quedas e patologias.  

A população idosa vem crescendo nos últimos anos e só 
aumenta a cada ano que passa. A musculação em si ajuda no 
fortalecimento muscular, auxilia em suas atividades diárias 
exercidas pelos idosos. A terceira idade no Brasil cresceu cerca de 
11 vezes nos últimos 60 anos passando de 1,7 milhões para 18,5 
milhões de pessoas nesta faixa etária, segundo uma estatística 
publicada no site www.portal da terceira idade segundo essa 
publicação em 2025 serão 64 milhões, e em 2050 um em cada 
três brasileiros será idoso. 

1 Graduando em Educação Física pela Universidade Brasil
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O aumento da expectativa de vida e do número de idosos 
tem despertado o interesse em aumentar a qualidade de vida 
na terceira idade. Viver mais deve estar relacionado com viver 
melhor. Novos estudos estão sendo realizados não apenas na 
saúde física, mas também na saúde mental dos idosos. 

O prolongamento do tempo de vida não é acompanhado 
de uma permanência maior no mercado de trabalho. Os idosos 
se aposentam e acabam ficando fisicamente pouco ativos. Esta 
inatividade acompanhada de uma sensação de desinteresse 
faz com que a saúde mental também seja afetada pela falta de 
atividades físicas. 

A sociedade e o governo devem estar preparado para essa 
nova realidade. 

A escolha deste tema deu-se através procura de pessoas 
na terceira idade na academia para sair do sedentarismo e 
melhorar sua qualidade de vida.  

Como também os benefícios que a musculação 
proporciona para sua vida social e independência diária e na 
execução da sua atividade cotidiana e sua saúde mental, cujo o 
objetivo é mostrar os benefícios da musculação para o público 
da terceira e idade. 

A pratica da musculação na terceira idade assim como 
qualquer outra atividade física deve ser bem orientada por 
um profissional formado na área de educação física.  Mas nem 
sempre é assim, infelizmente existem os maus profissionais 
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que não estão preparados para atuar na área e principalmente 
com esse público pessoas na terceira idade.  

Acredita-se que a musculação sendo acompanhada por 
um especialista na área da educação física é uma modalidade 
perfeita para as pessoas na terceira idade. Uma simples rotina 
de exercícios próprios para a terceira idade pode distrair e 
ocupar o tempo ocioso e aumentar a força e a disposição dos 
idosos.   

Mostrar que o envelhecimento é um processo natural 
e que gera muitas mudanças no organismo, que poderão 
ser listados como a perda de massa muscular, a redução da 
densidade óssea e a diminuição do metabolismo com isso a 
atividade física e essencial para amenizar os efeitos da idade. 

 
2 ATIVIDADE FÍSICA PARA O IDOSO 

A melhor idade e um eufemismo frequente usado no 
Brasil para referir-se aos cidadãos pertencentes a chamada 
terceira idade ou mais apropriadamente, aos idosos. O termo 
idoso recebe entre nós uma definição na forma de lei “pessoa 
com idade igual ou superior a 60 anos”. Atualmente o número 
de pessoas idosas não para de crescer no pais e já ultrapassa 
10% da população total. O estatuto do idoso, legislação editada 
em 2003, estabelece que os censos demográficos brasileiros 
deverão incluir dados relativos e esse segmento da população. 
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Total dos idosos conhecidos no Brasil, 55% são mulheres, 
que apresentam uma expectativa de vida superior aos homens. 
A viuvez das mulheres idosas e 3,4 vezes maior do que a dos 
homens nessa faixa etária. Devido de expectativa de vida maior 
é por terem, mas chance de se tornarem viúvas na terceira idade 
a tendência é que as mulheres idosas tenham uma velhice mais 
solitária.  

Nos nossos dias atuais, porque não possibilitar uma 
melhoria de vida para uma população que só faz crescer. A 
chegada da aposentadoria representa, para muitas pessoas, 
um momento cômodo que contribui para a diminuição das 
atividades que exigem muito do corpo. No entanto, deixar de 
trabalhar não pode ser desculpa para dar cabo aos exercícios, 
é o que garante o educador físico Eduardo Danilo Schimtz, 
especializado em envelhecimento. 

O conceito “envelhecimento com sucesso” que engloba 
três diferentes domínios multidimensionais: a) evitar as 
doenças e incapacidades; b) manter uma alta função física e 
cognitiva; e c) engajar-se de forma sustentada em atividades 
sociais e produtivas. 

A diminuição da taxa de natalidade e o avanço nos serviços 
de saúde têm levado ao aumento da população idosa no Brasil 
e, com isso, novas preocupações e questionamentos tem sido 
feito acerca das possibilidades para o envelhecimento saudável. 
É indiscutível que adquirir hábitos salutares, como uma dieta 
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adequada e a prática de exercícios físicos, traz inúmeros 
benefícios. Mas será que todos os idosos podem realizá-los? E 
quais são os exercícios mais indicados?  

A resposta para essas questões é positiva, ou seja, todos 
os indivíduos com idade avançada devem praticar a modalidade 
de exercício físico que melhor se adapte à sua condição física e a 
sua preferência pessoal. Vale ressaltar que dentre as vantagens 
obtidas estão às melhoras da força muscular, do equilíbrio, da 
flexibilidade, da resistência aeróbica e da composição corpórea, 
que interferirão positivamente na realização das atividades 
diárias do idoso. Além disso, o exercício físico é um grande 
instrumento que pode ser utilizado na manutenção e na melhora 
da memória, já que pela repetição e dificuldade na realização dos 
movimentos exigidos, trabalha-se a concentração, a atenção, o 
raciocínio e o aprendizado motor.  

Tem-se observado que os idosos ativos melhoram a sua 
capacidade cognitiva, porém são poucos os profissionais da 
saúde que utilizam o exercício físico como um mecanismo de 
melhoria na memória do idoso. Cabe lembrar que pela prática 
regular e sistemática do exercício físico, o organismo libera 
maior concentração de hormônios da hipófise anterior (beta-
adrenérgicos), que proporcionam a sensação de prazer e de 
bem-estar, diminuindo e prevenindo condições depressivas. 
Outro aspecto relevante é que, com o envelhecimento, é muito 
comum que a rede social diminua devido à aposentadoria, ao 
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isolamento social e à perda de amigos e de familiares.  
Essa condição atualmente é vista como um fator agravante 

das condições de saúde, pois aumenta o sedentarismo e facilita 
as doenças emocionais, como a depressão. Participar de grupos 
de atividade física contribui para o aumento da rede social e 
do autocuidado, o que permite ao idoso uma nova visão do 
processo do envelhecimento. A relação entre a imunologia e o 
exercício físico também é importante. Com o passar do tempo 
o sistema imunológico declina, facilitando o surgimento de 
algumas infecções e da presença do estado pré-inflamatório, 
devido ao aumento da proteína C reativa e da interleucina. 

 Idosos praticantes de exercícios físicos apresentam 
menor incidência de infecções respiratórias e urinárias e, ainda, 
apresentam uma recuperação mais rápida quando acometidos 
por alguma afecção. Além de todos esses benefícios ocorre um 
efeito interessante na economia. De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), para cada dólar empregado em 
programas de atividades físicas para idosos, há uma economia 
de 4,5 dólares em serviços de saúde.  

Com tudo isso, cabe aos profissionais da área incrementar 
os núcleos de prática de exercício físico para os idosos e divulgar 
todos os benefícios relacionados a essa atividade. Dessa forma, 
a população idosa será mais ativa e saudável. O Envelhecimento 
é um processo degenerativo que acontece progressivamente. 
Decorrente de um estilo de vida saudável ou não, a velocidade 
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destas alterações no organismo varia de indivíduo para 
indivíduo.  

A partir dos 35 anos, o organismo do homem começa a 
ter alguns déficits funcionais alterando a sua qualidade de vida. 
E, se o indivíduo for sedentário, este quadro tende a ficar pior e 
ocorrem mudanças como no Sistema muscular que aparecerá 
reduções na massa e força muscular, podendo causar limitações 
nas atividades rotineiras do idoso, como andar, segurar objetos e 
cuidar da própria higiene pessoal, no sistema ósseo haverá perda 
de massa óssea, que pode causar osteopenias/osteoporoses, 
aumentando a possibilidade de fraturas em mínimos choques, 
no sistema cardiovascular numa pessoa não ativa tem mais 
chances de desenvolver doenças crônicas degenerativas, como 
hipertensão arterial, diabetes, dislipidemias, entre outras, se 
comparada a uma pessoa que foi mais ativa durante sua vida.  

O exercício de força, com a supervisão de um profissional 
habilitado de educação física, é um dos melhores remédios 
para a manutenção da qualidade de vida do idoso. É aí que a 
musculação deixa de assumir um papel de estímulo estético e 
passa a auxiliar, e muito, em nossa saúde funcional, definida 
como a capacidade de realizar as tarefas do cotidiano. É muito 
importante lembrar que o idoso requer uma atenção especial.  

Por isso, antes de iniciar exercícios com pesos, é 
recomendável consultar um médico para atestar que o idoso está 
apto a praticar exercícios físicos, bem como um nutricionista, 
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pois a nutrição é de grande importância para quem vai iniciar 
esse tipo de atividade física. Elas diretamente relacionadas 
à qualidade de vida na velhice, principalmente no que diz 
respeito a prevenção de doenças cardíacas, uma das maiores 
causas de mortes no mundo. E entre as principais razões para 
o desenvolvimento desse problema estão a má alimentação, 
estresse e sedentarismo, tidos como comportamentos típicos 
da sociedade contemporânea. Além de atuarem na prevenção 
de problemas cardíacos, as atividades físicas contribuem para a 
melhoria da capacidade funcional dos idosos.  

A introdução da atividade física como a musculação 
possibilitara uma melhor qualidade de vida da terceira idade, 
que só cresci. Nos dias atuais o idoso tem mais acesso a atividades 
físicas disponibilizadas pelos centros comunitários, projetos 
sociais em seus bairros e cidade. A um olhar voltado para essa 
população que só nos repassa conhecimento e experiência de 
vida. 

Com o aumento da população idosa buscam meios e 
formas de aumenta longevidade para retardar o processo de 
envelhecimento ele é por muito visto como o fim da vida, mas 
há uma parte que não aceita esse termo e busca uma melhor 
qualidade de vida. O envelhecer é um processo lento, progressivo 
e inevitável, que promove diversas alterações fisiológicas e 
psicossociais dependentes de vários fatores, não apenas do 
tempo cronológico. Estas alterações refletem a diminuição da 
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capacidade de manutenção da homeostasia, a diminuição da 
capacidade de adaptação ao estresse ambiental e de readaptação 
a novos níveis de funcionamento (McArdle et al., 1998 apud 
Dantas e Oliveira, 2003).  

Meirelles (1999) apud Dantas e Oliveira (2003) relata 
que o processo de envelhecimento tem seu começo na 
concepção do indivíduo, sendo a velhice um processo dinâmico 
e progressivo onde ocorrerem mudanças tanto morfológicas 
como funcionais, bioquímicas e psicológicas que irão culminar 
na perda progressiva da capacidade de adaptação do homem 
ao meio ambiente, levando - o a uma maior vulnerabilidade e 
maior incidência de processos patológicos que podem levar a 
morte. 

O envelhecimento pode ser classificado sobre os aspectos 
biológicos, como o envelhecimento do corpo e das capacidades 
funcionais; o psicológico, que se refere à função cognitiva, como 
auto estima, memória e percepção; e o aspecto social, que está 
relacionado ao afastamento da sociedade devido a aposentadoria 
e outros fatores (Meirelles, 2000 apud Dantas e Oliveira, 
2003). A saúde física é bastante afetada pelo envelhecimento, 
pois geralmente o avanço da idade vem acompanhado da 
aposentadoria e mudanças no estilo de vida. A atividade física 
vem se mostrando benéfica para esta população tanto na saúde 
física como na saúde mental. 

O avançar da idade faz com que o indivíduo se torne 
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menos ativo, assim diminuindo suas capacidades físicas e, como 
consequência, surge o sentimento de velhice que pode causar 
estresse e depressão. Isso pode levar a uma maior diminuição 
da atividade física, contribuindo para o surgimento doenças 
crônicas. 

Para Stella et al (2002) a atividade física regular deve 
ser considerada como uma alternativa não-farmacológica do 
tratamento do transtorno depressivo. O exercício físico apresenta, 
em relação ao tratamento medicamentoso, a vantagem de não 
apresentar efeitos colaterais indesejáveis, além de sua prática 
demandar, ao contrário da atitude relativamente passiva de 
tomar uma pílula, um maior comprometimento ativo por parte 
do paciente que pode resultar na melhoria da auto- estima e 
autoconfiança. 

 
3 OS BENEFÍCIOS DA MUSCULAÇÃO NA 
TERCEIRA IDADE 
 

Os benefícios são inúmeros para os idosos. A musculação 
sendo exercida diariamente só melhora sua qualidade de 
vida, promovendo independência e autonomia nas atividades 
do cotidiano a musculação propicia a melhoria da força e 
flexibilidade e equilíbrio, a aumento a densidade óssea, reduz 
a gordura, reduz a dor articular, melhora a postura corporal, 
reduz os sintomas das doenças crônicas e melhora a auto estima.  
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Todos esses fatores só ajudam a população idosa 
proporcionam um melhor aproveitamento de sua vida, mas 
tranquila e, mais saudável, um envelhecimento bem-sucedido 
ameniza os efeitos, mas severo do declínio fisiológico dos 
seres humanos com o passar do tempo. Para Okuma, (1998) 
“é muito importantes que essas pessoas sintam-se seguras e 
independentes para realizarem suas atividades de vida diária 
e se relacionar socialmente”. Nossos idosos devem sim praticar 
atividade física como a musculação, pois realizar regulamente 
só traz benefícios para sua saúde e longevidade. Os benefícios 
são inúmeros. 

A musculação pode ser realizada por qualquer idoso, desde 
que tenha bons profissionais para atender e atingir os objetivos 
com sucesso. O único motivo que faz com que a musculação 
seja contra indicada, é através de uma prescrição médica, 
diagnosticando o indivíduo idoso a não realizar exercícios na 
sala de musculação. Além do fator qualidade de vida que a 
musculação traz para todos os praticantes, na terceira idade 
ela favorece no tratamento e prevenção das doenças do sistema 
esquelético, como por exemplo, a osteoporose.  

É importantíssimo trabalhar o fortalecimento das 
articulações, ligamentos e tendões, já que nessa fase da vida 
é necessária uma atenção redobrada em todos esses quesitos, 
já que as entorses acontecem com uma frequência maior. As 
atividades físicas para pessoas da terceira idade também são 
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muito importantes para o controle e prevenção do colesterol, 
diabetes e alterações da pressão arterial, e na ativação do 
sistema metabólico.  

A atividade física é importante na prevenção ansiedade. 
Também tem se mostrado um recurso ansiolítico, sem 
apresentar riscos nem contra-indicações. Estudos sugerem que 
pessoas fisicamente inativas são mais ansiosas do que pessoas 
fisicamente ativas. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O trabalho apresentado nos possibilita mostrar os vários 
benefícios que a pratica das atividades físicas podem trazer 
para o público da terceira idade. A realização de atividades 
físicas ajuda a promover uma melhor qualidade de vida e 
experiência, principalmente para o público da terceira idade. 
A prática da atividade física para o público idoso ajuda a 
diminuir a dependência dos mesmos em outra pessoa contribui 
a socialização, no equilíbrio na prevenção e tratamento de 
algumas doenças.  

 A musculação é apontada pelos especialistas como uma 
modalidade perfeita para as pessoas da terceira idade, isso porque 
combate com eficácia a perda de massa muscular. Os cuidados 
devem existir para realização dos exercícios, exercitase somente 
quando estiver se sentindo bem, usar roupas adequadas, não 
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exercitarse em jejum, respeitar os limites interrompendo se 
houver dor ou desconforto, evitar altas temperaturas, alongar-
se, iniciar a atividade lenta e gradativa para permitir a adaptação, 
cuidar da hidratação antes, durante e após a atividade física. 

O exercício ideal para um idoso não é o melhor para 
outro, é importante levar uma série de questões em conta como 
alguma dificuldade física ou doença crônica. 

Por isso, cada caso deve ser avaliado por um profissional. 
Cientes das dificuldades dos idosos em suas capacidades físicas 
e habilidades motoras comprometidas pelo envelhecimento 
cabem aos profissionais de Educação Física utilizar a musculação 
como um ótimo aliado em suas atividades diárias. 

Cabe então, aos profissionais da saúde, educadores 
físicos, gestores públicos, engajarem-se de maneira efetiva e 
eficaz na mobilização de recursos, na construção e viabilização 
de projetos, que atinjam a meta de uma população idosa cada 
vez mais ativa e consequentemente com maior qualidade de 
vida. 
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CAPÍTULO 13

ATIVIDADE FISICA, BENEFÍCIOS NA TERCEIRA 
IDADE

José Eudes Gomes de Aguiar1

1 INTRODUÇÃO

A elaboração deste trabalho, é tomado como base e 
fundamentado na identificação de assuntos e estudos de autores 
relacionados a atividade física e seus benefícios, de modo que 
possibilite uma expansão clara e objetiva. Colberg (2003), 
Kopiler (1997)

O Estudo aplicado a análise da atividade física, tem como 
objetivo conceituar, os mais relevantes benefícios que a vida 
proporciona na terceira idade, sabemos que nessa faixa etária, é 
preciso que haja um fator preponderante e essencial no combate 
de algumas doenças, bem como no fortalecimento do sistema 
muscular, evitando assim lesões e aliviando dores articulares, 
no entanto, há uma contribuição para o bem-estar mental, 
essas atividades proporciona na terceira idade, uma melhora 
na autoestima, controla o isolamento, mantem relações sociais 
e interpessoais.

Segundo o autor Daniel Arkader Kopiler, médico 

1 Graduando em Educação Física pela Universidade Brasil



334 |O saber fazer docente e as relações sociais no desenvolvimento 

Editora Via  Dourada

cardiologista e ex diretor da sociedade brasileira de medicina 
do exercício e do esporte, em um de seus artigos publicado 
na Revista Brasileira de Medicina do Esporte, afirma que a 
população de idosos, vem crescendo de forma importante no 
mundo e o que parecia ser um problema dos países desenvolvidos 
vem se reproduzindo nos países mais pobres. A atividade física 
aparece como forma de permitir que os indivíduos mais velhos 
tenham mais saúde e se tornem independentes.

Nesse caso, o programa de exercícios deve ser feito com 
segurança, procedido de um teste ergométrico com protocolo 
individualizado, apresentando programas de atividades com 
períodos de aquecimento e relaxamento mais longos e graduais, 
enquanto aos benefícios, são evidentes tanto na aptidão física, 
quanto na esfera psicológica, levando essa população a maior 
integração na sociedade.

Com a expansão da atividade física em todo o brasil, é 
possível sim afirmar que a população da terceira idade, cada 
vez mais procuram profissionais da saúde, não só pelo fato 
de terem contraído uma moléstia, mais sim, pelo fato de uma 
prevenção, buscando proporcionar um envelhecimento mais 
saudável, é nessa perspectiva que a atividade física se torna 
fundamental para controle e combate as doenças, bem como 
com ações interativas e qualificadas, com o objetivo de estimular 
a promoção da saúde.

Há um fator importante nisso, é quando as pessoas da 
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terceira idade entra em seu período de aposentadoria, passa a 
ter tempo livre, e ficam na ociosidade, em sua maioria relaxam 
e deixam uma vida ativa de lado, ou seja, uma vida que ao 
longo de seu curso era movida através das atividades físicas do 
cotidiano, diante dessas informações, o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), informa que, três (03) em cada 
quatro (04) idoso, tem alguma doença crônica, é por isso que 
a prática da atividade física é recomendável. Já a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), estima que em 2050 o país terá cerca 
de setenta (70) milhões de idosos, ou seja, trinta por cento 
(30%) da população, e se confirmarem que esse porcentual 
de trinta por cento (30%) forem saudáveis, o país terá idosos 
ativos, com saúde e perspectiva de vida.

Lembrando que a Associação Americana do Coração 
(AHA), calcula que acima de sessenta (60) milhões de norte-
americanos têm algum tipo de moléstia cardiovascular. 
Acredita-se que a situação no Brasil, seja semelhante, 
observando as seguintes proporções. Há fatores de risco que 
não são controláveis pelo paciente como: ficar mais velho 
ou o seu histórico familiar de doenças cardíacas, realçando, 
porém, que está em seu poder gerenciar alguns dos principais 
fatores de risco, como hábito de fumar; o estresse (qualquer 
coisa que cause um desequilíbrio no físico ou no psicológico da 
pessoa e que requeira ajuste e adaptação); vida sedentária; uso 
constante de bebidas alcoólicas; fatores influenciados pela má 
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alimentação; obesidade (resultado de um desequilíbrio entre as 
calorias ingeridas e as gastas); colesterol elevado; hipertensão 
e diabetes.

Em julho de 2002, a referida associação, divulgou uma 
nova série de diretrizes para a prevenção de doenças cardíacas 
e derrame, após análise e pesquisas extensas, esses especialistas 
concluíram que era alto tempo de renovar. Os parâmetros 
preconizados até então eram realmente um tanto “light” para 
a verdadeira prevenção dos males responsáveis por metade das 
mortes nas sociedades ocidentalizadas. No mundo os problemas 
cardiovasculares respondem por um (01) em cada três (03) 
mortes.

Envelhecer é um processo natural, inevitável e irreversivel, 
e não é sinônimo de doença, por isso passa por três transições que 
demarcam o tratamento a ser dado: mudanças epidemiológicas, 
os avanços da medicina interferem na qualidade de vida das 
pessoas, além do aumento da idade populacional, bem como 
alterações nas doenças; mudança sócio-econômico, altera 
políticas públicas, exige mais das famílias no amparo legal 
a pessoa idosa, de tal forma novos meios, idéias e arranjos 
sociais e familiares, e por fim, mudanças demográficas, ou seja, 
uma inversão na pirâmide populacional com o aumento da 
expectativa de vida e diminuição da taxa de natalidade.

2 PROCESSO DE ENVELHECIMENTO DA 
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os avanços da medicina interferem na qualidade de vida das 
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alterações nas doenças; mudança sócio-econômico, altera 
políticas públicas, exige mais das famílias no amparo legal 
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TERCEIRA IDADE
Com a expansão populacional de idosos por todo o 

mundo, o brasil também encontra-se nesse cenário, onde há 
destaques em debates políticos e nas mídias, quando passamos 
a falar desse avanço populacional da terceira idade, é preciso 
compararmos parâmetros e identificar esse avanço, lembrando 
que há divergências na classificação etária para categoria em 
países desenvolvidos de países em desenvolvimento, para tanto 
é observar o estatuto do idoso e o que ele determina, assim 
como, a Organização Mundial da Saúde (OMS), em países em 
processo de desenvolvimento, o idoso passa a ser considerado 
um indivíduo com idade igual ou superior a sessenta (60) 
anos, essa expansão vem crescendo gradativamente ao longo 
dos anos, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística IBGE):

O crescimento da população de idosos, em números 
absolutos e relativos, é um

fenômeno mundial e está ocorrendo a um nível sem 
procedentes. Em 1950, eram cerca de 204 milhões de 
idosos no mundo e, já em 1998, quase cinco décadas 
depois, este contingente alcançava 579 milhões de 
pessoas, um crescimento de quase 8 milhões de 
pessoas idosas por ano. As projeções indicam que, 
em 2050, a população idosa será de 1900 milhões de 
pessoas, montante equivalente à população infantil 
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de 0 a 14 anos de idade (IBGE, 2000, p.27).

De acordo com KALACHE (1987), o envelhecimento 
da populacão brasileira é um fato irreversivel, e é de suma 
importância observar os fatores associados a este processo, 
que precisam ser tratados de forma prioritária, para evitar o 
aumento da miséria e condições precárias para esta população 
que está envelhecendo.

Estudos revelam e apresentam no Brasil um quadro 
com alterações na sua configuração, Veras (2003, P.12) em seu 
estudo revela que:

As doenças infecto-contagiosas que, em 1950, 
representavam 40% das mortes registradas no país, 
hoje são responsáveis por menos de 10%. O oposto 
ocorreu em relação as doenças cardiovasculares: 
em 1950, eram responsáveis por 12% das mortes e, 
atualmente, representam mais 40%. Em menos de 
40 anos, o Brasil passou de um perfil de mortalidade 
típico de população jovem, para um caracterizado 
por enfermidades complexas e mais onerosas, 
próprias das faixas etárias mais avançadas. (VERAS 
, 2003, P.12)

3 BENEFÍCIOS ATRAVÉS DA ATIVIDADE FÍSICA
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Quando se coloca no cotidiano a prática do exercício físico, 
a pessoa passa a ter muito mais disposição como antes, ela traz 
pra si, condições necessárias para agir, pensar e enquadrar-se 
nos parâmetros de uma vida saudável, com esse hábito, o ser 
humano sai da condição de zona de conforto para uma vida 
movimentada, isto é, quando se adota e é adepto as práticas das 
atividades físicas.

Essas atividades são pra todas as pessoas, independentes 
de sexo ou idade, os benefícios vem de acordo com a necessidade 
do organismo de cada um, neste momento me reporto as 
pessoas da terceira idade, acredito que em toda sua trajetória de 
vida, ouve muito esforço e consequentemente desgaste, tanto 
no físico, como também no mental, uns no trabalho exaustivos 
no campo, outros concentrados em seus escritórios por trás de 
um birô. A terceira idade chega para aqueles que alcançam, seja 
ele da zona rural ou urbana, assim como, a atividade física, uns 
tem condições de exercitarem em academias, clubes e outros 
não, mais a mobilidade, a qualidade de vida e dias a serem 
acrescentados na idade, depende de cada um, lembrando que a 
participação e orientação dos profissionais de saúde, influencia 
muito, nesse conceito, de adoção dos exercícios físicos, bem 
como, na qualidade de vida.

Ao reportar-se a essa faixa etária (idoso), a atividade 
física proporciona, um desencadeamento favorável através de 
seus recursos para a vida do idoso, onde ajuda a fortalecer os 
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músculos, o caminhar fica melhor, na natação, há uma maior 
dilatação pulmonar, possibilitando uma respiração melhor e 
de qualidade, previne moléstias como: osteoporose, diabetes, 
depressão, bem como hipertensão, derrames, varizes, câncer, 
ansiedades e obesidades. Quando a população da terceira idade 
recebem essa ajuda, conselho e/ou orientação, no que diz 
respeita a execução do exercício físico, elas estarão adquirindo 
condições físicas e mental para prolongarem seus dias de 
vida, passam a melhorar a força muscular, facilidades em 
movimentar braços, pernas e tronco, o consumo de remédios 
são reduzidos, diminuição das dores, dos riscos de quedas e 
melhora a sensação de bem-estar.

Há de se observar também, que essa população de idosos ao 
receberem esses benefícios, para suas vidas através da atividade 
física, os exercícios físicos, devem ser realizados regularmente, 
advertindo-os que, para executarem tais exercícios, é preciso e 
deve ser sempre sob prescrição do médico geriatra e orientados 
por fisiotepeutas e outros profissionais de saúde, devidamente 
qualificados.

A escolha para fazer atividades físicas na rua, como 
caminhada ou corrida, o ideal é procurar terrenos planos e 
regulares, para manter uma boa pisada e não correr o risco de 
lesões no joelho ou calcanhar, aos que desejam levantamento 
de peso, escolham equipamentos novos e de boa qualidade, 
observando sempre postura e movimento das articulações, são 
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considerados também como melhores exercícios para a terceira 
idade, a:

• Natação: alonga e fortalece os músculos e previne o 
aparecimento de lesões;

• Andar de Bicicleta: fortalece as articulações, o 
abdômen, pressão arterial e alivia dores;

• Alongamentos: melhora a flexibilidade e a circulação 
sanguínea;

• Hidroginástica: todos os músculos do corpo são 
exercitados, há um melhoramento das articulações 
através da água, desenvolve a força e resistência do 
corpo;

• Yoga: tonifica os músculos, melhora a postura, a 
estabilidade e flexibilidade do corpo;

• Pilates: favorece a coordenação dos movimentos, 
alivia estresse, aumenta a força e flexibilidade.

A prática de atividade física por idosos poderá influenciar 
na sua qualidade de vida, garantindo uma maior independência 
pessoal, beneficiando, dessa forma, a prevenção de doenças 
comuns nessa fase da vida. (Matsudo 2001).

A maioria dos idosos pode exercer as mesmas atividades 
que os mais jovens, sendo em ritmo menor e mais lento; neste 
ponto é que se encontra a importância da atividade física para o 
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idoso, pois a prática da atividade corporal moderada, regula e bem 
orientada contribui para a prevenção das estruturas orgânicas 
e do bem-estar físico, mental e social. (Del Duca&Nahas, 2011).

4 LEI, DECRETO E ESTATUTO DO IDOSO

Salientando a questão de direitos e participações dos 
Idosos na sociedade, foi que o reconhecimento de envelhecimento 
no Brasil, por parte do Governo Federal, foi aprovada a Lei 
8842/94 de 04 de janeiro de 1994, estabelecendo a Política 
Nacional do Idoso e regulado pelo Decreto 1948/96, essa lei 
assegura direitos sociais, autonomia e participação efetiva na 
sociedade, consta ainda que a pessoa idosa é aquela com idade 
a partir de 60 anos (Rodrigues, et., al., 2007).

Com a criação dessa lei 8842/94 e regulamentada pelo 
decreto 1948/96, ao passar dos anos, foi constatado que a 
partir do ano de 2003, ouve um crescimento significativo de 
idosos no Brasil, havendo assim, um entendimento do Governo 
Federal, em criar o Estatuto do Idoso, sob a Lei 10.741 de 1º de 
outubro de 2003, que garante a assistência integral à saúde 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), assegurando-lhes acesso 
igualitário e universal para os idosos.

5 EQUIPAMENTOS E LOCAIS PARA PRÁTICA 
DESSAS ATIVIDADES
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Com todo esse avanço tecnológico, no mundo moderno, 
as academias e clubes investiram em equipamentos de 
última geração, para trazer conforto e atender uma grande 
demanda dos praticantes de atividade física, por outro lado, as 
indústrias também desenvolveram e adaptaram equipamentos 
e acessórios compatíveis para cada modalidade de esportes. 
Com esse crescimento e expansão, o setor de calçados teve um 
crescimento, com perspectiva de movimentar cerca de R$12,5 
bilhões em vendas, 43,5% dos gastos serão de classe B e 40,6% 
do consumo será da classe C, a região Sudeste lidera o consumo, 
com gastos em torno dos R$ 6,4 bilhões, o que equivale a 52,4% 
do potencial do setor. Em seguida, a região Sul (18%), Nordeste 
(15,6%), Centro-Oeste (8,4%) e Norte (5,5%), os dados são do 
pyxis consume, do Instituto Brasileira de Geografia e Estatística 
(IBOPE Inteligência), www.economia.Ig.com.br.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Esporte 
(Abriesp), os artigos esportivos , tem crescidos em razão da 
grande quantidade de esportes praticados no país, em 2011, 
foram mais de 80 milhões de pessoas que praticavam um ou 
mais esporte no Brasil, a partir desse princípio, foram também 
preparados locais como: praças com piso apropriado para 
caminha e/ou correr e instalação de novos equipamentos de 
ginástica, para atender a população, possibilitando assim, 
espaços abertos para uma boa prática de exercícios, e importante 
destacar que toda atividade física deve ser adaptada ao idoso, 
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devendo ser realizada de preferência em grupos ou dupla, para 
ser mais motivante.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após análise e conclusão deste trabalho bibliográfico, é 
de grande valia, expor a quem desejar ler e acompanhar todo o 
desenvolvimento desse conteúdo, que relata a inspiração, força, 
coragem e dedicação de uma geração avançada em idade, mesmo 
ainda em sua maioria “incapacitados” de reaver seus conceitos, 
as atividades físicas vem pra todos, através de segmentos como 
palestras voltadas para a área da saúde, programas de rádio e 
televisão, jornais, revistas e meios de origens cibernética.

Todavia, o crescimento da população da terceira idade, 
desencadeou de uma forma progressiva, ganhando cuidados e 
atingindo altos índices de uma vida saudável, que proporcionou 
nos último anos, uma evolução nos aspectos físicos e mental 
dos idosos, no entanto, ouve uma reação que veio despertar 
a vontade  e o interesse pela prática das atividades físicas, 
são fatos relevantes, que na visão dos profissionais de saúde, 
torna-se fundamental para a recuperação de possíveis doenças 
crônicas adquiridas.

É de extrema importância a existência de programas de 
atividades físicas, voltados para esse público, em virtude de 
haver a necessidade de prorrogar mais dias de vida para esse 
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público, essas ações são consideradas interativas e qualificadas 
para estimular a saúde.

Recentemente, uma pesquisa realizada pelo Instituto 
Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE), a população 
brasileira estar em trajetória de envelhecimento nos últimos 
anos e ganhou 4,8 milhões de idosos desde 2012, superando a 
marca de 30,2 milhões em 2017, informa ainda a pesquisa que 
em 2012, a população com 60 anos ou mais era de 25,4 milhões. 
Os 4,8 milhões de novos idosos em cinco anos correspondem 
a um crescimento de 18% desse grupo etário, em relação as 
mulheres são maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões 
(56% dos idosos), enquanto os homens idosos são 13,3 milhões 
(44% do grupo).

A pesquisa ainda revela que entre 2012 e 2017, a 
quantidade de idosos cresceu em todas as unidades da federação, 
os estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, ambas com 
18,6% de suas populações dentro desse grupo de 60 anos ou 
mais. O estado do Amapá com menor percentual de idosos, com 
apenas 7,2% da população.   Fonte: Agência IBGE de Notícias, 
26/04/2018.

Diante desses dados, registrados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, a população de idosos tem crescido 
bastante nos últimos anos, assim como as doenças crônicas, 
segundo os profissionais da saúde. Essa faixa etária tem 
aumentado em números de consultas, a demanda tem crescido 



346 |O saber fazer docente e as relações sociais no desenvolvimento 

Editora Via  Dourada

em percentual bem elevado.
Mais não se pode deixar de lado, as indicações e 

contribuições que os profissionais da saúde prescrevem em 
seus atendimentos, a indicação de alguma atividade física, que 
tem surgido um grande efeito em qualidade de vida dos idosos, 
são dados reais e relevantes testemunhados por essa população 
que acreditam em dias melhores e que buscam sempre interagir 
com os demais, proporcionando a alegria e o prazer de viver a 
cada dia.
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CAPÍTULO 14

A QUEBRA DA INFLUÊNCIA SUICIDA, DEVIDO 
AO SURGIMENTO DE UM CARISMA NA 

COMUNIDADE CORPO MÍSTICO DE CRISTO 
PELO SEU FUNDADOR

Felipe Tadeu Beserra de Oliveira

Kleny Farias de Oliveira

1 INTRODUÇÃO 

Esperamos que esta obra possa abrir, mais pesquisas 
sobre essa temática, pois o comportamento humano ainda 
sabemos muito pouco. Através, dessas linha possamos cada 
mais conhecer.

Através do Suicídio direto, ou seja, o definido como dar 
fim da própria vida voluntariamente é um fenômeno paradoxal 
que desafia várias ciências, como a Filosofia, Psicologia, Direito, 
Psiquiatria, assim como as religiões, passando pela Bioética, e 
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qualidade de vida. A média de vida dos homens por volta de 
1900 era de 40 a 50 anos. Hoje, no Terceiro Mundo, está em 
torno de 60 a 65 anos. Porém, enquanto aumenta o culto à vida 
prolifera uma cultura da autodestruição². A morte, o morrer, e 
muito mais o suicídio, não são temas de nosso debate cotidiano. 
Porém, uma elaboração mental sobre os motivos e sobre o 
suicídio como tal, existe entre as pessoas; e é exatamente esta 
elaboração mental que se deseja captar das pessoas em geral, 
bem como dos próprios suicidas. (Centro Universitário São 
Camilo - 2009;3(1) pag:68-76) 

Apresentaremos as abordagens referentes da 
Neurociência, onde entraremos no campo que foca na capacidade 
cognitiva(conhecimento) do indivíduo, como o raciocínio, a 
memória e o aprendizado. 

O final da década 1970, mais precisamente uma viajem 
de taxi pela cidade Nova York, se deu a origem no campo 
científico da neurociência cognitiva. Estava nessa viajem o Sr. 
Michael S. Gazzaniga, estava com o grande fisiologista cognitivo 
George A. Miller, a caminho de um jantar de confraternização 
no Hotel Algonquin. O jantar era oferecido por cientistas das 
Universidades Rockfeller e Cornell, que estavam se esforçando 
para estudar como o cérebro* dá origem à mente, um assunto 
que necessitava de um nome. Desta corrida de táxi surgiu o 
termo neurociência cognitiva, que foi aceito na comunidade 
científica. (Pablo.de Assis folha nº 11)
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Por isso, através desta pesquisa destacaremos a seguinte 
pergunta: “Como se deu, a quebra da influência suicida através 
do aparecimento do carisma da Comunidade Corpo Místico de 
Cristo pelo seu Fundador?”

Também pesquisaremos de maneira narrativa e 
descritiva, onde buscaremos uma Quant/Quali e também um 
estudo de caso. Seguiremos através da estrutura: Explicando 
o comportamento humano na história; Como a Neurociência 
pode influenciar o comportamento humano; Como perceber o 
comportamento suicida pode influenciar a vida de uma família; 
O Carisma da Comunidade Corpo Místico de Cristo quebrou a 
influência comportamental de seu Fundador.

2 EXPLICANDO O COMPORTAMENTO HUMANO 
NA HISTORIA

O homem é uma unidade substancial de alma e de corpo, 
em que a primeira cumpre as funções de forma em relação à 
matéria, que é constituída pelo segundo. O que caracteriza a alma 
humana é a racionalidade, a inteligência, o pensamento, pelo 
que ela é espírito. Mas a alma humana desempenha também as 
funções da alma sensitiva e vegetativa, sendo superior a estas. 
Assim, a alma humana, sendo embora uma e única, tem várias 
faculdades, funções, porquanto se manifesta efetivamente com 
atos diversos. (Giuliano César 2009)
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Figura 01

 

Os filósofos gregos e pensadores ocuparam papéis 
importantíssimos no estudo da psicologia, tentando entender 
a mente humana. Sócrates com sua teoria do questionamento 
lógico, Platão discípulo de Sócrates procurava uma explicação 
racional do mundo. Aristóteles aluno de Platão acreditava 
que as ideias e a alma eram imortais. Tomás de Aquino santo 
medieval, também deixou sua participação na história da 
psicologia afirmando que o corpo é um sacrário da alma e 
que o homem é tido como a imagem e semelhança de Deus. 
            Já Aristóteles (384 a C. – 322 a. C.), há dois mil anos 
propôs a existência de uma substância não material, a Alma. Já 
o cérebro teria uma única função de arrefecimento do corpo. 
Surgia assim, o estudo do cérebro e do comportamento humano.

Aristóteles mais tarde foi contestado por Decartes (1596-
1650) e mais tarde por Darwin(1809-1882). Ao longo de vários 
milênios, a visão de que o cérebro constituía um elemento que 
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diferenciava a espécie humana em relação às diferenciava a 
espécie humana em relação às funções espécies humanas em 
regulação importante, foi-se tornando cada vez mais clara.

Na Idade Média foram quase 1000 anos, sem poder 
estudar mais profundamente a anatomia. As Igrejas Cristãs 
suprimiram as Ciências, as se ampliarem a sua abertura ao 
conhecimento, pois estudar o corpo humano era uma heresia. 
Foram anos muitos negro para o saber.

3 A NEUROCIÊNCIA PODE INFLUENCIAR O 
COMPORTAMENTO HUMANO

Nosso cérebro é tão complexo quanto fascinante, com 
quase 100 bilhões de neurônios interconectados em redes 
altamente sofisticadas que interagem com células gliais. A 
neurociência explora a organização e o funcionamento do 
cérebro (mais amplamente, do sistema nervoso), saudáveis ou 
doentes, da molécula ao comportamento, e em todas as fases 
da vida. A janela aberta pela neurociência no autoconhecimento 
e no comportamento humano gera crescente curiosidade na 
mídia, e às vezes suscita forte controvérsia. Assim, a neurociência 
acaba sendo tema de notícias, surgindo inclusive disciplinas 
como neuro educação ou neuromarketing, mostrando como 
o conhecimento que geram tem desenvolvimentos em muitas 
áreas. As abordagens modernas permitem desvendar os 
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circuitos envolvidos nas várias tarefas, sensações, emoções e 
até pensamentos. (JORNAL TORNADO 2018)

Figura 02

O tema principal dos pensamentos automáticos dos 
pacientes ansiosos relaciona-se ao perigo. O processamento 
cognitivo nos transtornos de ansiedade envolve a vulnerabilidade, 
isso porque os pacientes tendem a superestimar o perigo e a 
subestimar os recursos pessoais para lidar com as situações que 
são interpretadas como perigosa, a partir do momento em que 
ocorre uma avaliação de perigo ficam propensos a desenvolver 
mais pensamentos que mantêm a ansiedade. Quando os 
esquemas cognitivos relacionados ao perigo são ativados, as 
avaliações caracterizam-se por pensamentos automáticos 
negativos relacionados a catástrofes físicas, psicológicas ou 
sociais. Os próprios sintomas de ansiedade decorrentes de uma 
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avaliação de perigo podem transformar-se em nova ameaça 
percebida, uma vez que prejudicam o desempenho ou são 
considerados como possível sinal de ameaça (Barlow, 2002; 
Falcone, 2001; Hofmann, 2008; Leahy, 2006). 

Os estudos em neurociência revelam que as projeções 
do hipocampo para amígdala via fórnix estão implicadas 
especificamente no condicionamento contextual espacial 
(Charney, 2003). LeDoux (1998) aponta que experimentos 
com ratos que possuem lesões de hipocampo eliminaram 
seletivamente as reações de medo produzidas pelos estímulos 
do contexto, mas não influenciaram as reações deflagradas 
pelo estímulo específico condicionado. Uma das funções do 
hipocampo é criar uma representação do contexto que contenha 
não apenas estímulos individuais, mas sim as relações entre 
os estímulos. O hipocampo analisa e armazena informações 
relativas ao espaço (LeDoux). O córtex perihinal rostral e 
córtex pré-frontal ventromedial e ínsula anterior (agranular) 
também estão envolvidos com a modulação do medo contextual 
(Charney). 

4 PERCEBENDO O COMPORTAMENTO SUICIDA 
PODE INFLUENCIAR A VIDA DE UMA FAMÍLIA

O comportamento suicida pode ser entendido como 
“todo ato pelo qual um indivíduo causa lesão a si mesmo, 
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qualquer que seja o grau de intenção letal e de conhecimento do 
verdadeiro motivo desse ato”(WERLANG;BOTEGA, 2004,apud 
ABASSE et al .2009, p.408) A partir dessa noção, entende se o 
comportamento suicida como um processo que se inicia com 
pensamentos de autodestruição, em seguida ameaça e gestos, 
para as tentativas de suicídio e por fim, o ato consumado 
(ABASSE et al. 2009).

Imagem 01

O suicídio figura entre as três principais causas de morte 
de pessoas que têm de 15 a 44 anos de idade. Segundo os registros 
da Organização Mundial de Saúde (OMS), ele é responsável 
anualmente por um milhão de óbitos (o que corresponde a 
1,4% do total de mortes). Essas cifras não incluem as tentativas 
de suicídio, de 10 a 20 vezes mais frequentes que o suicídio em 
si (World Health Organization [WHO], 2014). 
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A cada 45 segundos ocorre um suicídio em algum lugar 
do planeta. Há um contingente de 1.920 pessoas que põe fim 
à vida diariamente. Atualmente, essa cifra supera, ao final de 
um ano, a soma de todas as mortes causadas por homicídios, 
acidentes de transporte, guerras e conflitos civis (Värnik, 2012; 
WHO, 2014).

As causas de um suicídio (fatores predisponentes) são 
invariavelmente mais complexas que um acontecimento recente, 
como a perda do emprego ou um rompimento amoroso (fatores 
precipitantes). A existência de um transtorno mental encontra-
se presente na maioria dos casos. Uma revisão de 31 artigos 
científicos publicados entre 1959 e 2001, englobando 15.629 
suicídios ocorridos na população geral, demonstrou que em 
mais de 90% dos casos caberia um diagnóstico de transtorno 
mental (Bertolote & Fleischmann, 2002). 

Os transtornos mentais mais comumente associados 
ao suicídio são: depressão, transtorno do humor bipolar 
e dependência de álcool e de outras drogas psicoativas. 
Esquizofrenia e certas características de personalidade 

Também são importantes fatores de risco. A situação 
de risco é agravada quando mais de uma dessas condições 
combinam-se, como, por exemplo, depressão e alcoolismo; 
ou ainda, a coexistência de depressão, ansiedade e agitação 
(Bertolote & Fleischmann, 2002). 

No Brasil, a própria casa é o cenário mais frequente de 
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suicídios (51%), seguida pelos hospitais (26%). Os principais 
meios utilizados são enforcamento (47%), armas de fogo 
(19%) e envenenamento (14%). Entre os homens predominam 
enforcamento (58%), arma de fogo (17%) e envenenamento 
por pesticidas (5%). Entre as mulheres, enforcamento (49%), 
seguido de fumaça/fogo (9%), precipitação de altura (6%), 
arma de fogo (6%) e envenenamento por pesticidas (5%) 
(Lovisi et al., 2009). 

O Estudo Multicêntrico de Intervenção no Comportamento 
Suicida (SUPRE-MISS), da OMS (WHO, 2002), demonstrou 
como o registro e seguimento cuidadoso de casos de tentativas 
de suicídio pode diminuir o número de suicídios efetivados: um 
total de 2238 pessoas que deram entrada no pronto-socorro por 
uma tentativa de dar cabo à própria vida foram aleatoriamente 
divididas em dois grupos, que receberam um dos seguintes 
tratamentos: 

a) uma intervenção psicossocial, incluindo entrevista 
motivacional e seguimento telefônico regular (no momento da 
alta hospitalar, pacientes eram encaminhados para um serviço 
da rede de saúde); 

b) tratamento usual (Apenas um encaminhamento, por 
ocasião da alta, para a um serviço da rede de saúde). 

É necessário considerar o grau de letalidade e sofrimento 
psíquico, explorando os fatores de risco e proteção, investigando 
motivações para que o cliente possa se sentir vivo e assumir 
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sua responsabilidade existencial. Além disso, o profissional 
que se dispõe a trabalhar com o comportamento suicida deve 
considerar que o trabalho deve ser interdisciplinar, ou seja, não 
se trabalha sozinho na lida do comportamento suicida, pois 
cada profissional agregará esforços para os cuidados daquele 
que não encontra mais sentido para continuar vivo.

5 O CARISMA DA COMUNIDADE CORPO 
MÍSTICO DE CRISTO QUEBROU A INFLUÊNCIA 
COMPORTAMENTAL DE SEU FUNDADOR

Teodoro Dar da Silveira, nasceu no Estado do Rio de Janeiro 
no de Ano 1964, filho de Teodoro da Silveira e Maria Ercilia da 
Silveira, sendo o último filho de 04 (quatro), infelizmente seu 
irmão Ney Darc, que não chegou a conhecer, por que veio a 
falecer pelo um surto de sarampo que teve no Estado. Seu pai 
maltratava a sua mãe, até ao ponto de bater. Por ser Soldado 
da Marinha do Brasil, passava por muitos transtornos mentais 
causados pela vida de militar. A família ficava dividida entre o 
Rio de Janeiro e Fortaleza, com isso, não acompanhava de perto 
o crescimento da família.
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  Imagem 02

Nessa época o Pais, passava por um período muito forte 
de transição, por conta do Golpe de 1964 no Brasil. Com isso, 
com seu nascimento aconteceu uma tragédia em sua família, a 
seu Pai cometeu o suicídio, vindo a falecer. Esse acontecimento 
marcou a sua família. Como já vimos anteriormente o reflexo 
de um comportamento como de seu Pai, toda a sua parentela. 
Após o falecimento todos voltaram ao Estado do Ceará.

Sua infância fico sendo muito complicada, por que a 
interpretação do seu nascimento veio tirar a vida de seu Pai, 
com isso ficava com aversão as datas comemorativas, que se 
relacionadas com a Família (Natal, Ano Novo, Dia dos Pais 
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etc...). Também a correlação entre seu irmão Ney Darc (Bonito 
e Forte), que viera a falecer a Ele (Fraco e Feio). Sempre 
pensava que o ato de suicídio de seu Pai, fosse um ato de culpa 
ou covardia, com isso, queria ser diferente do pai, nas ações 
negativa. A necessidade de uma nova família, crescia com ele 
através dos anos. Significado do nome Teodoro. Tem origem 
no nome grego Theódoros, composto por théos “deus” e dôron 
“dom, dádiva”. É o inverso de Doroteu, dôron + théos. 

5.1 SURGIMENTO DO CARISMA

Não aceitação desse dom, que levava no significado 
de seu nome devido ao acontecimento que ainda não tinha 
sido construído em seu interior. Pensava muito em situações 
destrutivas em seus momentos de solidão. Porém um belo dia, 
assumiu suas fraquezas, e motivando-se a procurar um Pai que 
não fosse covarde e nem lhe deixasse como um sentimento 
de culpa pelas ações que ao longo do caminho não viesse 
a dar negativo. Por que sua vida fora um verdadeiro mar de 
sofrimento.

Através do um retiro de jovens, onde estavam presente 
alguns que dariam o ponta pé inicial da caminhada que seria a 
porta que levaria a passar para uma fase de sua vida, não seria 
mais a esperar por um pai, mais seria Pai de muitos. Superando 
todas as expectativas de solidão, o acolhimento do chamado 
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a estar a frente de uma multidão que seguirão para um fim 
ultimo de ser instrumento de amor de Deus.

No ano de 1994, surgi a Comunidade Corpo Místico 
de Cristo. Nasce para atender um grande desafio, de buscar 
a transformação de vida de seus membros, e para atender à 
necessidade levar a outras pessoas as experiências vividas 
através da sua espiritualidade pessoal e comunitária. Se 
acredita na necessidade de levar esse fruto experiencial, como 
presente que estejam com dificuldades, falta de perdão, de 
amor, acolhimento. 

Imagem 03

6 CONCLUSÃO
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de Cristo. Nasce para atender um grande desafio, de buscar 
a transformação de vida de seus membros, e para atender à 
necessidade levar a outras pessoas as experiências vividas 
através da sua espiritualidade pessoal e comunitária. Se 
acredita na necessidade de levar esse fruto experiencial, como 
presente que estejam com dificuldades, falta de perdão, de 
amor, acolhimento. 
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São os mais diversos fatores que possam quebra 
esse comportamento, porém destacamos a importância da 
espiritualidade como fruto dessa quebra. A espiritualidade 
reforça todo o despertar para uma mudança de caminho, por 
que irá ser a mudança de caminho para uma melhor superação.

Essa mudança de vida, nos dá a força necessária para 
continuar lutando, mesmo que esteja em nossa frente uma 
escuridão sem fim. O ser humano se faz necessário buscar uma 
meta a atingir. 

A família equilibrada, motivada pela necessidade de 
amar, perdoar e levar essa experiências para suas vidas fora do 
seio de casa. Com isso, teremos uma centralidade no eixo de 
motivação para essa compreensão de equilíbrio.

A ciência quer enfatizar as mais diversas alternativas para 
esclarecer, o que move uma pessoa a tirar sua própria vida, bem 
com, como a mesma supera esse momento de escuridão em sua 
história. Mas, acreditamos que o indivíduo através da superação 
de seus medos, decorrente dos episódios que marcaram suas 
pegadas pelos caminhos percorrido, poderam serem superados 
através de uma tomada de decisão pessoal, uma escolha de uma 
vitória comunitária e transformadora para a sociedade.  

A quebra da influência suicida se dar:

1. Por causa da busca pela família, 



364 |O saber fazer docente e as relações sociais no desenvolvimento 

Editora Via  Dourada

2. A necessidade de uma espiritualidade,
3. A necessidade de uma vitória (objetivo). 

Quando temos casos hereditários, temos que buscar 
rochas firmes para colocar nos alicerces de nossa edificação. 
Através dessa pesquisa podemos encaminhar os nossos 
resultados, nos aproximar dessa realidade.
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CAPÍTULO 15

RESGATE ANTROPOLÓGICO DA CULTURA DO 
VAQUEIRO NO ENSINO FUNDAMENTAL NO 

MUNICÍPIO DE MORADA NOVA – CEARÁ

Lucia de Fatima Nogueira Girão1

1 INTRODUÇÃO

O vaqueiro é ícone da cultura no município de Morada 
Nova- Ceará. As comemorações do dia do vaqueiro movimentam 
o comércio, dão visibilidade ao município, fomenta o turismo e 
amplia a interação entre as gerações.

Cultura é o conjunto de experiências comportamentais 
acumuladas por pessoas que se manifestam e se expressam 
através da identidade no momento histórico vivido. Portanto, 
a cultura vaqueira se reflete como elemento de identificação 
da forma de vida do povo de Morada Nova-CE. Com isso, 
poderá tornar-se um processo vivo e emancipador, que conduz 
as pessoas com suas experiências da vida cotidiana e cultural, 
vivenciadas de maneira transversal nas escolas municipais de 
Ensino Fundamental.

Acredita-se que esta dimensão cultural da vida do povo 
1 Curso de Pós-Graduação em Educação Global, Construção da Cidadania e Inteligências Humanas. Faculdade de 
Desenvolvimento e Integração Regional-FADIRE.
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de Morada Nova deve ser conhecida e investigada, pois o papel 
da escola é criar situações que conduzam à formação de sujeitos 
críticos, porém, sensíveis às suas raízes históricas.

Morada Nova destaca-se como oitavo município cearense 
em tamanho, situa-se no Baixo Vale do Jaguaribe. Tem como 
vegetação a caatinga e importante economia a agropecuária, 
com evidência para a figura do vaqueiro, com destaque para 
sua cultura.

Irmanados pela cultura, é dever da sociedade respeitá-la, 
preservá-la para torná-la cada vez mais presente, viva entre as 
gerações, fortalecendo, assim, os laços de identidade através da 
ação educacional em formar sujeitos críticos e transformadores 
da realidade.

Diante do exposto, lança-se o seguinte questionamento: 
Como o estudo da cultura vaqueira pode influenciar no processo 
de aprendizagem e formação cidadã dos alunos do Ensino 
Fundamental de Morada Nova?

Com essa problematização, elencamos mais algumas 
perguntas específicas: É possível o ensino da cultura local através 
da transdisciplinaridade nas escolas de Ensino Fundamental 
do município? Existem ações educacionais desenvolvidas pela 
escola de Morada Nova-CE para a manutenção e preservação 
da história da figura legendária do vaqueiro? Cultura são 
experiências comportamentais acumuladas por pessoas que se 
manifestam e se expressam através da identidade no momento 
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histórico vivido? Professores e membros da Associação do 
vaqueiro podem ser sujeitos da pesquisa empírica?

Portanto, a cultura vaqueira se reflete como elemento de 
identificação da forma de vida do povo de Morada Nova. Com 
isso poderá se tornar um processo vivo e emancipador, que 
conduz os indivíduos com suas experiências da vida cotidiana e 
cultural vivenciadas de maneira transversal. 

Justificando essa temática, entende-se que a história 
dos primórdios da ocupação das terras que vieram a formar, 
posteriormente, o município de Morada Nova, teve como fator 
predominante a criação de gado, pois as fazendas se expandiam 
bem como a mão de obra para trabalhadores diversos – daí 
surgiu a figura do Vaqueiro, o homem forte e audaz com sua 
roupa de couro que o protegia da mata.

O Vaqueiro tradicional de Morada Nova, homem corajoso 
e audaz, envergando suas vestes de couro corria na mata 
enfrentando qualquer obstáculo, pegando o boi ou barbatão 
(boi bravo), como costumavam chamar. A figura deste homem 
forte se impôs no tempo e no espaço alcançando destaque além 
das fronteiras, cognominando com merecida distinção: Morada 
Nova – A terra do vaqueiro.

Nos dias atuais, o vaqueiro ajuda a cuidar do gado do 
fazendeiro, além de ser homem de confiança para cuidar de 
sua propriedade. A maneira de criar gado na região não é 
mais totalmente extensiva, existem as cercas. O gado fica solto 
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para facilitar a alimentação. Com isso, o vaqueiro torna-se 
fundamental para cuidar e juntar os animais para as vacinações 
(geralmente semestrais), apartações e coleta de leite. Essa é sua 
lida diária deste ícone em nosso município.

Morada Nova, cidade do estado do Ceará, é conhecida 
como terra do vaqueiro, herói do sertão. É nele que podemos ver 
a coragem, a ousadia, a bravura. Sua vida é dura e desafiante e 
nunca foge às adversidades que sempre surgem. Nossa cidade é 
prestigiada por ter esse homem valente como símbolo cultural. 

A Associação dos Vaqueiros e Criadores de Morada 
Nova – AVCMN, em 2016, completou 73 (setenta e três) anos 
de existência, mantendo viva a tradição e conservando as 
origens culturais. A associação congrega vaqueiros e criadores, 
primando pela sua organização e destacando-se no cenário 
regional, conta atualmente com cerca de 500 sócios.

O vaqueiro foi referendado pela Prefeitura Municipal de 
Morada Nova, Ceará, com a criação da Lei nº 204, de 11 de junho 
de 1960, que promulga o Dia do Vaqueiro e é festejado com 
várias apresentações culturais. A programação acontece com 
um desfile para escolha da garota vaqueira, leilão do vaqueiro, 
missa na Igreja do Divino Espírito Santo, cavalgada, alvorada 
festiva com a banda de música municipal, sendo o ponto alto 
das festividades a vaquejada com os sócios.

A escola, nas suas várias funções, tem também importante 
papel no fortalecimento da cultura, de forma a fortalecer os 
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laços de identidade, pois a história do vaqueiro de Morada Nova 
é a própria história do município. No entanto, é perceptível 
que a cultura local não é valorizada enquanto potencial de 
transformação do sujeito.

Diante do exposto, vale salientar que a escolha da temática 
em questão tem a ver com o fato de se ter crescido em meio 
a essa forte cultura e vê-la sendo esquecida. Isso promoveu 
inquietação ao ponto de se propor o presente estudo, que 
tem como pergunta de partida: Como a tradicional cultura do 
vaqueiro pode influenciar na formação educacional cidadã dos 
moradanovenses na visão dos professores e comunidade?

Acredita-se que esta dimensão cultural da vida do povo 
de Morada Nova deve ser conhecida e investigada, sendo o papel 
da escola criar situações que conduzam à formação de sujeitos 
críticos, mais sensíveis às suas raízes e da história de vida de 
cada moradanovense.

Através dessa justificativa, foram escolhidos os seguintes 
objetivos geral e específicos para o desenvolvimento do trabalho: 
objetivo geral - investigar a importância da cultura do vaqueiro 
na formação educacional de alunos da escola pública de Morada 
Nova, Ceará.

Os objetivos específicos: identificar na cultura vaqueira 
elementos importantes para a formação do cidadão em Morada 
Nova, Ceará; descrever como as escolas públicas do Ensino 
Fundamental de Morada Nova trabalham a cultura do vaqueiro 
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em sala de aula; investigar a participação da comunidade através 
da pesquisa empírica local para a preservação da cultura do 
vaqueiro no município de Morada Nova-CE.

Para responder aos objetivos proposto, esse trabalho 
segue com as seguintes hipóteses: Hipótese 0 - Trabalhar 
a cultura do vaqueiro em sala de aula pode promover o 
conhecimento através da transdisciplinaridade e pode ser uma 
metodologia a ser implantada dentro das escolas; hipótese 1 - 
Os equipamentos culturais voltados aos vaqueiros de Morada 
Nova podem ser elementos socioculturais de interação com 
a educação municipal e contribuir na formação de cidadãos 
críticos, conscientes e que entendam sua importância histórica 
e educacional; hipótese 2 – O trabalho interdisciplinar com 
antropologia na escola, envolvendo a cultura do vaqueiro, 
pode ser um relevante recurso didático capaz de influenciar na 
aprendizagem significativa. 

2 REVISÃO DE LITERATURA

Para a realização deste trabalho, alguns diálogos foram 
necessários para dar embasamento teórico e possibilitar uma 
análise mais profunda da temática em questão. Entre eles: 
Geertz (1989), Laraya (2001), Nepomuceno (2010), Cunha 
(2002), Lima (2011), Morin (2006), Vigotsky (1984), entre 
outros.
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2.1  ANTROPOLOGIA, CULTURA E DIVERSIDADE

Para melhor compreensão do tema abordado, faz-se 
necessária uma breve definição do termo cultura. Para Geertz 
(1989):

[ . . .]  a  cul tura denota um padrão de 
s ignif icados transmit idos histor icamente, 
incorporado em símbolos,  um sistema de 
concepções herdadas expressas em formas 
s imból icas por meio das quais  os  homens 
comunicam, perpetuam e desenvolvem seu 
conhecimento e  suas at ividades em relação 
à vida (GEERTZ, 1989, p.  103). 
  

O autor vê o homem como um animal envolto em teias 
de significados, as quais ele próprio tece e significa. Assim, 
assume cultura “[...] como sendo essas teias e a sua análise; 
portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, 
mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado” 
(GEERTZ, 1989. p. 15).

A cultura como fenômeno humano é histórica, assim 
sendo, as transformações político-econômicas e técnico-
científicas repercutem na definição de novos valores, alteração 
de hábitos e costumes.

 Os antecedentes históricos do conceito de cultura, 
de acordo com Laraia (2001), surgiram no final do século XVIII 
e início do século XIX, do termo germânico “Kultur”, que era 
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usado de forma simbólica para designar as características 
espirituais de uma comunidade. Por outro lado, a palavra 
francesa Civilization fazia referência às realizações materiais de 
um povo. Os termos acima sofreram uma síntese por Edward 
Tylor (1832-1917) na palavra inglesa “Culture”, ressaltando que 
cultura, conforme Laraia (2001),

tomado em seu amplo sentido etnográf ico 
é  este  todo complexo que inc lui 
conhecimentos,  crenças,  ar te ,  moral ,  le is, 
costumes ou qualquer outra capacidade 
ou hábitos adquir idos pelo homem como 
membro de uma sociedade (LARAIA, 2001, 
p.  14).

 

Através desse conceito de cultura Tylor condensou com 
uma única palavra as inúmeras formas de realização humana, 
juntando-se a isso as fortes marcas do caráter de aprendizado 
da cultura como algo contraditório com a ideia de aquisição 
inata e única, que era transmitida através de meros mecanismos 
biológicos. 

Com essas colocações, entende-se que, conforme Laraia 
(2001) 

O conceito de Cultura,  pelo menos como 
uti l izado atualmente,  foi  portanto def inido 
pela pr imeira vez por Tylor.  Mas o que 
ele  fez  foi  formalizar uma idéia que vinha 
crescendo na mente humana.  A idéia de 
cul tura,  com efeito,  estava ganhando 
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consistência ta lvez mesmo antes de John 
Locke (1632-1704) que,  em 1690,  ao 
escrever Ensaio acerca do entendimento 
humano,  procurou demonstrar que a mente 
humana não é mais  do que uma caixa vazia 
por ocasião do conhecimento,  através 
de um processo que hoje chamamos de 
endoculturação2 (LARAIA, 2001,  p.  14). 

Laraia, (2001), enfatiza que Locke negou as ideias do 
conceito de cultura daquela época, embora estas perdurem 
até hoje, pautada dentro dos princípios ou verdades inatas 
inseridos de forma hereditária pela mente humana, e, de forma 
paralela, elaborou os primeiros ensaios do relativismo cultural 
ao afirmar que os homens têm princípios práticos quando citou 
que, conforme Locke (1978)

Quem invest igar cuidadosamente a histór ia 
da humanidade,  examinar por toda a 
parte as  vár ias  tr ibos de homens e com 
indiferença observar as  suas ações,  será 
capaz de convencer-se de que raramente 
há pr incípios de moral idade para serem 
designados,  ou regra de vir tude para ser 
considerada. . .  que não seja ,  em alguma 
parte ou outra,  menosprezado e condenado 
pela moda geral  de todas as  sociedades de 
homens,  governadas por opiniões prát icas 
e  regras de condutas bem contrár ias  umas 
às outras (LOCKE, 1978, Livro 1,  cap.  II , 

2 Endoculturação é o processo permanente de aprendizagem de uma cultura que se inicia com assimilação de 
valores e experiências a partir do nascimento de um indivíduo e que se completa com a morte. Este processo de 
aprendizagem é permanente, desde a infância até à idade adulta de um indivíduo.
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§10.) .

Assim, tendo como fundamentação John Locke (1978), é 
relevante citar o antropólogo americano Marvin Harris (1969) 
que caracteriza de forma positiva as colocações da obra de Locke 
para a época, afirmando “que nenhuma ordem social é baseada 
em verdades inatas, uma mudança no ambiente resulta numa 
mudança no comportamento” (LARAIA, 2001, p. 15).

Já estamos no século XXI e mais de um já se passou desde a 
definição de Tylor, e deveria existir um importante acordo entre 
os antropólogos acerca do conceito de cultura, acrescentando-
se que, segundo Laraia (2001),

Tal  expectat iva ser ia  coerente com o 
otimismo de Kroeber que,  em 1950,  escreveu 
que “a maior real ização da Antropologia 
na primeira metade do século XX foi  a 
ampliação e  a  c lar i f icação do conceito de 
cul tura” (“Anthropology”,  in Scienti f ic 
American,  183).  Mas,  na verdade,  as 
centenas de def inições formuladas após 
Tylor serviram mais  para estabelecer 
uma confusão do que ampliar  os l imites 
do conceito.  Tanto é  que,  em 1973,  Geertz 
escreveu que o tema mais  importante 
da moderna teoria  antropológica sobre 
cul tura era o de “diminuir  a  amplitude do 
conceito e  transformá-lo num instrumento 
mais  especial izado e mais  poderoso 
teor icamente” (LARAIA, 2001,  p.  15). 
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Laraia (2001), quanto a isso diz que todas as formas de 
cultura estão caracterizadas cada uma com sua lógica própria, 
haja vista não ser possível fazer o deslocamento da lógica de 
um determinado sistema cultural para outro, da mesma forma 
que um fator cultural sintetiza suas propriedades através da 
configuração que lhe é própria, considerando a necessidade de 
haver coerência de um determinado hábito cultural não significa 
dizer que só pode ser analisada a partir do sistema onde está 
inserida. Nesse sentido, só se concebe o reconhecimento de 
uma nova cultura quando se afasta de própria cultura própria, 
para que uma não interfira na outra, mas some.

Nesse caso, as mudanças alteram a forma como o homem 
se relaciona com ele mesmo e o mundo que o cerca; mudam a 
forma como ele se relaciona com as outras pessoas e a maneira 
como decide frente às situações da vida cotidiana e compõe a 
sua herança cultural (BERGER & LUCKMANN, 1976). Portanto, 
pode-se dizer que o conjunto histórico de valores, de regras 
e hábitos recebidos de gerações passadas orienta a visão de 
mundo e o comportamento do indivíduo no momento presente. 

De acordo com o Tema Transversal Ética, Cultura e 
Sociedade, Brasil (1997), 

para viver democrat icamente em uma 
sociedade plural  é  preciso respeitar 
os di ferentes grupos e  cul turas que a 
const i tuem. A sociedade brasi le ira é 
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formada não só por di ferentes etnias, 
como por imigrantes de di ferentes países. 
Além disso,  as  migrações colocam em 
contato grupos di ferenciados.  Sabe-se que 
as regiões brasi le iras têm característ icas 
cul turais  bastante diversas e  a  convivência 
entre grupos di ferenciados nos planos 
social  e  cul tural  muitas vezes é  marcada 
pelo preconceito e  pela  discr iminação. 
O grande desaf io da escola é  invest ir 
na superação da discr iminação e dar a 
conhecer a  r iqueza representada pela 
diversidade etnocultural  que compõe 
o patr imônio sociocul tural  brasi le iro, 
valor izando a trajetór ia  part icular dos 
grupos que compõem a sociedade.  Nesse 
sentido,  a  escola deve ser local  de diálogo, 
de aprender a conviver,  v ivenciando a 
própria cul tura e  respeitando as di ferentes 
formas de expressão cul tural  (BRASIL, 
1997, p.  36).

Nesse sentido, a cultura precisa ser vista como um 
fenômeno plural, onde os indivíduos e comunidades tem suas 
peculiaridades históricas e culturais, pois, de acordo com Serrat 
(2007),

O tema plural idade cul tural  deve ser 
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entendido num contexto em que sejamos 
considerados iguais,  porque somos humanos 
e  respeitados na diversidade,  de ta l  forma 
que não incorremos o erro de defender o 
individual ismo,  e  s im a individual idade. 
(…) a individual idade é  decorrente da 
colet ividade,  de que identidade cul tural 
é  possível  quando fazemos parte de um 
grupo,  de uma comunidade.  A convivência 
entre cul turas di ferentes é  esperando de 
um mundo global izado.  Trocar a  part ir  das 
di ferenças e  da diversidade cul tural  faz  com 
que nos modif icamos sem nos submeter a 
qualquer que seja  a  manifestação cul tural . 
(…) A plural idade cul tural  fa la  das 
di ferenças,  portanto,  quando pensamos em 
diversidade,  em plural idade,  pensamos em 
todos nós,  em nossas di ferenças,  histor ias 
e  vidas individuais.  (SERRAT, 2007, p.54-
65). 

Concebendo o tema transversal pluralidade cultural 
dessa maneira fica mais fácil para a escola montar atividades, 
juntamente com os professores, para que o desenvolvimento 
possa abranger a cultura regional, estudando povos, descobrindo 
histórias, costumes e tradições, estimulando no aluno o 
gosto para descobrir e valorizar questões de sua realidade, 
desenvolvendo assim um conhecimento fundamentado, 
embasado no respeito à diversidade cultural, salientando que, 
conforme Serrat (2007), 
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Precisamos aprender/ensinar que a 
igualdade que buscamos é a  do humano,  dos 
direitos deveres que possuímos por sermos 
da mesma espécie  e  por pertencermos a uma 
comunidade,  que a di ferença que buscamos 
é a  da individual idade da cul tura na qual 
nascemos inser idas,  da especi f ic idade do 
nosso sexo,  das característ icas de cada 
idade,  das preferências e  tantas outras 
(SERRAT, 2007, p.63).

Refletir sobre o tema transversal pluralidade cultural não 
se trata de acatar a instrução de aceitar e respeitar as diferenças. 
Muito mais do que isso, é a incorporação e entendimento das 
situações de conflitivas do dia-a-dia, articuladas ao saber fazer, 
e isso diz respeito às experiências cotidianas. O professor 
necessita abraçar a função  de oferecer aos alunos vivenciarem 
essa realidade educacional, estimulando o debate, a socialização, 
a tolerância e o respeito concreto na sala de aula, e isso começa 
na convivência com seus pares, assimilando valores importantes 
como pedir desculpas, saber agradecer, solicitar sem impor, 
aceitar e acatar orientações dos mais velhos, desenvolver 
atitudes de tolerância (quando as vontades não são aceitas), 
ser solidário e sensível frente as dificuldades dos colegas, entre 
outras atitudes fundamentais para a boa convivência. Isso é 
pluralidade cultural.

É possível pensar o fenômeno cultural do Vaqueiro, sem 
perder a amplitude do significado de cultura, em um recorte 
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demarcado por hábitos, costumes, ou seja, um jeito próprio de 
ser e agir em resposta à vida no campo, pautado no respeito e 
na forma de vida desse cidadão.

2.1.1 Diferenças e etnias culturais

O termo etnia entende-se ser proveniente do grego, 
vocábulo que significa povo. Diz respeito a um povo ou 
comunidade que pode ser identificada por sua marca cultural, 
linguística ou racial. Os pertencentes a uma determinada 
etnia têm sua identificação porque compartilham de uma 
descendência ou ascendência em comum e dividem inúmeros 
laços históricos, dividindo também práticas culturais e 
comportamentos sociais peculiares.

Embora a concepção de etnia esteja associada ao conceito 
de raça, essas palavras não são referenciadas apenas pelo 
significado, mas também por incluir fatores da ordem cultural, 
como as tradições, a língua e as crenças, considerando aqui que 
a raça, de forma geral, advém das características morfológicas 
de um grupo humano concernente à cor da pele, os traços 
faciais e outras características.

Existem pessoas que associam a classificação raça e etnia 
às práticas de agressões e a violência social, mas isso é um 
preconceito, pois, como define Serrat (2007),

O simples facto de se identi f icar como 
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sendo parte de um grupo social  pode levar 
uma pessoa a uma exacerbada defesa da 
sua part icular idade e  a  entrar em conf l i to 
com os integrantes de outros grupos. 
Esta s i tuação,  podendo nomeadamente 
ser incentivada pela pol í t ica ,  acaba por 
ser um atentado à ideia de comunidade 
internacional .  As pessoas perdem 
consciência da sua pertença à espécie 
humana e c ircunscrevem o seu sentido de 
pertença à sua etnia (SERRAT, 2007, p.  52).

 Isso leva a crer que, desde os primórdios da 
humanidade, o homem é visto por duas vertentes: o homem 
que vive e sobrevive na cidade e o que povoa o sertão, visto 
como isolado, como alguém incapaz de se desenvolver, e sem 
nenhuma capacidade de evoluir, contribuindo, com isso, para a 
evolução do país.

Na realidade, a desigualdade social existente no país teve 
sua origem da mistura de raças, fazendo com que as pessoas 
nascidas das misturas raciais não tivessem uma identidade 
própria, como por exemplo, o filho nascido no seio da escravidão, 
entre um negro da África e um branco europeu, não era escravo 
e tampouco senhor, mas apenas um agregado em terras alheias 
nomeio da cultura alheia. Isso gerava violência e o preconceito, 
tão vigente ainda na sociedade atual. 

Quiçá tenha sido por isso que essas pessoas se 
embrenharam pelos sertões e daí aconteceu a miscigenação 
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do povo brasileiro, inclusive do vaqueiro, caboclo nascido 
da mistura do branco com o índio. A prática de trabalho do 
sertanejo, exposto ao sol durante todo o dia, deixa-o com uma 
fisionomia desfigurada. Por isso que os aspectos geográficos de 
um lugar definem a cultura de um povo, até mesmo o aspecto 
físico do homem. Para comprovar essa diferença cultural 
pode-se comparar o gaúcho do sul, com seus costumes, suas 
vestimentas, em contraste com o vaqueiro do sertão nordestino, 
que labuta no meio do tórrido sertão, de sol a sol, o vaqueiro 
tangendo o gado. O gaúcho mostra-se com uma aparência mais 
atraente, até por causa do clima, enquanto o vaqueiro promove 
sua lida em maio a terra seca.

Essa comparação é citada por Cunha (1998), referindo-
se a diferença entre o vaqueiro e o gaúcho, dizendo que, para 
este

A luta pela vida não lhe assume o caráter 
selvagem dos sertões do norte.  Não 
conhece os horrores da seca e  os combates 
cruentos com a terra ár ida e  exsicada. 
[ . . . ]  as  suas vestes  são um traje  de festa , 
ante a  vest imenta rúst ica do vaqueiro.  As 
amplas bombachas,  adrede talhadas para 
a movimentação fáci l  sobre os baguais 
(CUNHA,1998, p.  121).

É inegável que as diferenças sociais existem, assim também 
como a pluralidade cultural. Por isso, é equivocado imaginar 
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que a questão da diversidade, a luta pelo reconhecimento da 
diferença, é um assunto da atualidade ou até mesmo decorrente 
do novo milênio, mas algo que existe desde o início dos tempos. 
Não resta dúvidas de que a globalização, as políticas neoliberais 
trouxeram para os dias atuais essas discussões, embora com 
uns novos elementos. Analisar a diversidade cultural significa 
entender, primeiramente, que, no contexto social, agregam-
se outras realidades tais como: etnia, diferenças etárias, de 
gênero, geográficas, religiosas, de visões de mundo, projetos 
individuais, desejos, valores, experiências vividas e outras. A 
diversidade cultural é inerente ao homem, principalmente no 
Brasil, um país tão plural na cultura, visto que ela, segundo 
santos (2007),

está intimamente l igada à condição de c lasse 
social ,  portanto não se trata de dimensões 
que se opõem ou que possam ser faci lmente 
subst i tuídas uma pela outra.  Deve-se 
buscar uma visão dialét ica da relação entre 
igualdade e  di ferença.  Não é admissível  nos 
dias  atuais  fa lar  em igualdade sem inc luir 
a  questão da diversidade,  nem mesmo é 
possível  abordar a  questão da di ferença 
dissociada da af irmação da igualdade. 
Temos o direito a  reivindicar a  igualdade 
sempre que a di ferença nos infer ior iza e 
temos direito de reivindicar a  di ferença 
sempre que a igualdade nos descaracter iza 
(SANTOS, 2007, p.27).

É muito importante um entendimento no que se refere 
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a forma original de cada cultura e entender que esta reside na 
maneira peculiar em cada estrado social, seja na forma como 
encaram seus problemas, ao mesmo tempo que se aproximam 
de valores inerentes a cada indivíduo e contexto social em que 
vive. Entretanto, o fato das pessoas possuírem semelhanças 
culturais, não as fazem idênticas. O que importa mesmo e deve 
ser valorizado nesse contexto é a aceitação da diversidade e a 
transformação da mesma em algo mais universal, pautada no 
respeito uns com os outros. 

Este deve ser o perfil defendido e aceito pelo povo 
brasileiro. No final, todos só têm a ganhar, pois o diálogo 
entre culturas pode superar problemas e enriquecer valores 
universais. Nessa ótica, é importante colocar que, a educação 
carece de uma prática pedagógica que veja o estudante com 
suas peculiaridades e diferenças, numa tentativa de combater 
as práticas discriminatórias, evitando com isso dá crença a um 
único modelo de comportamento, seja no aspecto social ou no 
ritmo de aprendizagem.

Tentar padronizar a cultura leva à geração diferenças 
sociais como desvio de condutas, patologia e desigualdade. 
Essa forma de agir propicia a geração do desrespeito ao “modo 
de pensar, agir e aos costumes de determinado povo, podando 
assim, a expressão prática das diversidades culturais. Dessa 
forma afasta-se da educação defendida ao longo dos anos” 
de acordo com Santos (2007, p. 29), onde o autor acrescenta 
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também que:

Precisamos ter  sabedoria para cr iar 
estratégia de enfrentamento à diversidade 
do mundo atual ,  tornando-nos sempre 
eternos aprendizes;  é  preciso cr iar 
competências para nos comunicarmos 
e interagirmos com todas as  pessoas, 
convivendo comas diferenças,  mas 
pr incipalmente reconhecendo-as como 
espaços abertos para construção de novos 
saberes (SANTOS, 2005, p.  50).

Nesses termos, percebe-se que a disseminação da 
diversidade cultural no ambiente escolar torna possível a não 
separação dos educandos em blocos e a queda de todas as 
barreiras sociais. Por isso que se torna urgente e necessário 
se colocar em prática a máxima da Educação, proposta pela 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (UNESCO), que consiste em aprender a conhecer, 
aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Santos 
(2005) intensifica essa discussão dizendo que:

A escola não pode continuar anulando e 
marginal izando as di ferenças nos processos 
através dos quais,  forma e instruí  os 
a lunos e  muito menos desconhecer que 
aprender é  errar,  ter  dúvidas,  expressar 
dos mais  var iados modos o que sabemos, 
representar o mundo a part ir  de nossas 
or igens e  sentimentos (SANTOS, 2005, p. 
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23).

Portanto, apoderar-se desta abordagem acerca da 
diversidade, significa reconhecer as diferenças, colocando-as 
como ponto de partida na administração da aprendizagem, 
tendo como embasamento um planejamento político-
pedagógico onde a educação possa ter a força de articular, 
programar e executar ações educativas capazes de atender a 
todos os educandos, tendo como como princípio enfrentar a 
luta pela superação das desigualdades sociais e valorização das 
diferenças culturais.

2.1.2 O vaqueiro e sua identidade cultural

O vaqueiro é o tipo étnico miscigenado, surgido do 
contato do homem branco colonizador com o índio, durante 
a colonização e a penetração do gado nos sertões do Nordeste 
brasileiro.

O vaqueiro é o grande responsável pela produção de 
uma fazenda e isso é realizado através de um trabalho árduo e 
contínuo, que vai de sol a sol, visto que acorda na madrugada 
e vai dormir cedo da noite. Esse profissional que lida com o 
gado passa grande parte do tempo montado em seu cavalo 
percorrendo os campos, fiscalizando as pastagens, consertando 
cercas e monitorando as nascentes de águas, como fontes, rios, 
lagoas ou outro manancial existente na propriedade e favorável 
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à agricultura e pecuária (ANDRADE, 1980).
De acordo com Araújo (1982), um dos grandes problemas 

enfrentado pelo vaqueiro é a escassez de água, motivo pelo qual, 
em muitas ocasiões, precisa conduzir as manadas por longas 
distâncias até encontrar bebedouros naturais. A essa prática os 
sertanejos chama de migração e por isso precisam conduzir o 
gado pelo torrão e enfrentar o sol adente tanto na ida como na 
volta. Durante esse período o vaqueiro passava dias e dias fora 
de casa.

Em muitas propriedades rurais não se faz a migração 
sazonal, pois existem água de rios ou poços profundos, 
favorecendo assim as aguadas dos pastos. Também em 
outras regiões há existência de muitos cactos o que favorece a 
alimentação dos animais na estiagem. 

Outros restos de plantações, como os restolhos dos roçados 
após a colheita, como feijão, milho, algodão são utilizados para 
alimentar o rebanho, assim também como ramos de plantas 
resistentes às secas, como a catingueira, a jurema, o angico, 
o mulungu e outros, que são podados pelos vaqueiros para a 
alimentação dos animais, conforme Barreto (1984).

Nos anos onde não houve condições para a plantação e 
não houve pastos suficientes para alimentar o gado, aproveita-
se cactos como o mandacaru e o xique-xique que são queimados 
para a retirada dos espinhos, e só depois liberar para o gado 
comer. A macambira, outra planta do sertão nordestino 
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resistente a seca, além de ser queimada, deve ser ainda triturada 
(BARRETO, 1984).

É tarefa do vaqueiro fazer a ordenha (tirar o leite), colocar 
os animais nos currais, separar bezerros das mães, ferrar os 
animais com a ferradura do dono para a devida identificação (a 
ferradura é uma marca de ferro, normalmente com as iniciais 
do nome do dono do animal, que é utilizada em brasas sobre o 
couro do animal para ficar marcado). 

Figura 1 – Ferraduras para animais bovinos
Fonte:  acervo museu do vaqueiro  de  morada nova -  ceará

Uma das coisas que o caracterizam é o aboio, ao conduzir 
o gado para o curral ou na pastagem. Eles aboiam também 
quando precisam orientar um companheiro que se perde numa 
serra, ou se extravia numa caatinga (ANDRADE, 1980).

Fazer esse ofício de lidar com o rebanho de gado na 
caatinga cheia de galhos e espinhos não é tarefa fácil, motivo 
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pelo qual o vaqueiro necessita ter uma roupa apropriada, 
que lhe dê condição de enfrentar pontas de galhos e espinhos 
e que faça a função de servir de proteção como uma espécie 
de couraça ou armadura. As roupas do vaqueiro têm como 
principal característica a predominância do couro cru e curtido 
como matéria prima para a sua confecção, através de processos 
primitivos, cujo couro adquire a cor de ferrugem, flexível 
e macio (retira-se todo o pelo) e feito todo a mão, conforme 
Araújo (1982).

Figura 2 – Vestimentas do vaqueiro
Fonte: Acervo do Museu do Vaqueiro de Morada Nova

A vestimenta usada pelo vaqueiro é composta de gibão, 
parapeito ou peitoral, perneiras, luvas, jaleco e chapéu, de 
acordo com o que vemos na figura abaixo, em foto cedida pelo 
Museu do Vaqueiro de Morada Nova.  

As vestimentas do vaqueiro são confeccionadas do 
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próprio couro do boi. O gibão é enfeitado com pespontos e 
fechado com cordões de couro. O peitoral tem uma alça que é 
presa por trás do pescoço. As perneiras são uma espécie de calça 
que cobre as pernas do vaqueiro do pé até a virilha, são presas 
na cintura para facilitar os movimentos do vaqueiro, de forma 
que o corpo fique livre para a cavalgada. As luvas cobrem as 
costas das mãos, deixando os dedos livres e nos pés o vaqueiro 
usa alpercatas ou botinas. O chapéu protege o vaqueiro do sol e 
dos golpes dos espinhos e dos galhos da caatinga e, em muitos 
casos, a sua copa (carapuça) é utilizada para o vaqueiro beber 
água ou fazer sua refeição (BARRETO, 1984). A figura abaixo 
mostra os vaqueiros preparados para adentrarem o mato para 
pastorear e/ou procurar bois desgarrados.

O Dia Nacional dedicado ao vaqueiro é 20 de julho e a 
festa tradicional mais importante para esse ícone nordestino é a 
vaquejada. Na cidade de Morada Nova, Ceará, o dia do vaqueiro 
é comemorado em 11 de junho. 
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Figura 3 – Vaqueiros com suas vestimentas de couro
Fonte:http://si tes.editorasaraiva.com.br/prosa/Upload/

image/prosa%20com%20alice/IC%20IMG_3716Vaqueiro. jpg

2.1.3 Reconhecimento da profissão de vaqueiro

A profissão de vaqueiro teve seu reconhecimento em nível 
nacional no dia 24 de setembro de 2013 no Congresso Nacional, 
por meio de um projeto de lei criado pelo ex-deputado Edgar 
Mão Branca e Edson Duarte. No dia da votação em Brasília, 
compareceram vaqueiros de todo o país para acompanhar a 
votação, de acordo com a figura abaixo:
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Figura 4 – Vaqueiros no Congresso Nacional
Fonte: Imagens google

A lei Nº 12.870, de 15 de outubro de 2013, que dispõe sobre 
o exercício da atividade profissional de vaqueiro, reconhece 
a atividade de vaqueiro como profissão, amparada sobre as 
seguintes atribuições: 

real izar tratos cul turais  em forrageiras,  pastos e  outras 
plantações para ração animal;  a l imentar 
os animais  sob seus cuidados;  real izar 
ordenha;  cuidar da saúde dos animais  sob 
sua responsabi l idade;  auxi l iar  nos cuidados 
necessár ios para a reprodução das espécies, 
sob a or ientação de veter inários e  técnicos 
qual i f icados;  treinar e  preparar animais 
para eventos cul turais  e  sócio esport ivos, 
garantindo que não sejam submetidos a 
atos de violência;  efetuar manutenção nas 
instalações dos animais  sob seus cuidados 
(BRASIL, lei  12.870, 2013).
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Os direitos trabalhistas, como seguro desemprego 
e aposentadoria também são incluídos na lei, além da 
obrigatoriedade do seguro de vida e acidentes em contratos 
e serviços de trabalho. As contratações devem ser feitas pelos 
proprietários do estabelecimento pecuário. Embora aprovada, a 
lei ainda não está sendo cumprida, pois a contratação depende 
do fazendeiro assinar a carteira do vaqueiro e isso ainda é uma 
grande estrada a se caminhar, pois ainda não há a consciência 
do proprietário, nem condição, em assinar a carteira deste. O 
dia do vaqueiro, no calendário nacional, é comemorado no dia 
20 de julho. Na cidade de Morada Nova, estado do Ceará, onde 
se dá essa pesquisa, o dia do vaqueiro é comemorado em 11 de 
junho, conforme vemos registrado na lei municipal abaixo:

Figura 5 – Lei do Feriado do Vaqueiro em Morada Nova - Ceará 
Fonte:  Câmara Municipal  de Morada Nova
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2.2  A importância da cultura vaqueira em morada 
nova-ce

O município de Morada Nova situa-se no Baixo Vale 
do Jaguaribe, com uma superfície de 2.797Km2, tendo como 
vegetação predominante a caatinga e como importante economia 
a agropecuária. Possui clima com temperatura elevada com um 
período seco denominado verão e um período curto de chuvas, 
denominado inverno. A cidade emancipada do município de 
São Bernardo de Russas em 02 de agosto de 1876. O município 
destaca-se pela qualidade do rebanho bovino e, assim, a história 
de Morada Nova é baseada na atividade pecuária e no vaqueiro. 

É interessante notar que, segundo Cunha (2002), algumas 
formas características do clima, do relevo sertanejo, acabam 
assolando as terras e traz um sofrimento para as pessoas que 
se estende por um longo período, como também o período de 
chuvas com a alegria dos habitantes e a beleza dos campos 
antes secos. Impressiona-se com as singularidades do clima 
sertanejo “É uma paisagem impressionadora” (CUNHA, 2002, 
p. 57). Na concepção de Girão (1995)

A agropecuária foi  a  grande responsável 
pelo povoamento não só de Morada 
Nova,  mas s im, do estado do Ceará.  As 
fazendas aumentavam e a produção bovina 
alavancava.  Desde a pr imeira metade do 
século XVIII  o  Ceará foi  colonizado pelo 
gado que com eles  vieram os pr imeiros 
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habitantes (GIRÃO, 1995, p.80).

Nos primórdios da ocupação das terras que vieram a 
formar o município de Morada Nova, surgem dois fazendeiros: 
José de Fontes Almeida e Dionísio de Matos Fontes, que iniciaram 
sua povoação e desenvolvimento, cujo fator predominante foi a 
criação de gado.  Desbravam-se matas, abrem-se caminhos, são 
os senhores ávidos por trabalho e riqueza.

Neste contexto, os rebanhos aumentavam por conta dos 
bons pastos e água abundante no leito do rio Banabuiú. Em 
determinada época do ano, havia a chamada festa de apartação, 
isto é, separação do gado hora para produção de leite e do 
queijo, hora para engorda e venda. Para esta lida surge a figura 
do vaqueiro, o homem forte e audaz com sua roupa de couro 
que o protegia da mata.

O município de Morada Nova, composto, inicialmente, de 
fazendas de criação, principalmente gado bovino e agricultura 
de subsistência. Foi, no decorrer dos anos, construindo uma 
imagem intimamente relacionada à figura do vaqueiro. O gado 
era criado em liberdade, soltos em pastos naturais, cuidado 
pelo vaqueiro, desbravador dos sertões. 

Nestas terras os vaqueiros campeavam à procura de 
barbatões, boi brabo que vivia solto na caatinga como o boi 
moleque - poema da cultura popular da autoria de Leandro 
Carneiro de Souza em 1894, que vemos no cordel escrito por 
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Nepomuceno (2010, p. 20): 

A histór ia  da Pega do Boi  Moleque releva 
que temos raiz  desse esporte de derruba, 
não é  escr i ta  com pó de giz .  Na tradição 
Morada   Nova é  antiga,  o  cordel  registra e 
diz:  Uma vaca Piauí ,  por nome de coração 
deu cr ia  um bezerro,  o  qual  f icou barbatão. 
Nunca viu relho no pescoço,  nem porteira 
e  nem mourão.  Nasceu em 94 (1894), 
nas caat ingas do Espinheiro onde andava 
amocambado,  sem sair  do tabuleiro.  Só 
com medo de Just ino,  que foi  seu senhor 
pr imeiro ta l  prát ica perdurou por anos, 
até  surgir  às  vaquejadas promovidas 
por vaqueiros,  logo após as  invernadas 
derruba de gado,  corr ida de mourão,  a  festa 
adentrava as madrugadas (NEPOMUCENO, 
2010, p.  20).

Hoje, o vaqueiro ajuda a cuidar do gado do fazendeiro, 
além de ser homem de confiança para cuidar de sua propriedade, 
conforme podemos observar nos versos do poeta Nepomuceno 
(2010, p. 25):

Vaqueiro,  desbravador do campo,  conhecido 
como herói  do sertão.  Personagem da 
c ivi l ização do couro,  guerreiro encourado, 
valente peão.  Persegue no mato o boi 
desgarrado,  derruba o touro com a própria 
mão.  No sol  ardente pingando o suor, 
homem dedicado ao seu dever laça boi , 
doma cavalo,  semeia grão,  planta o que 
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tem que comer.  Mãos que t iram o le i te 
mugido.  Cuidam do gado até o anoitecer 
(NEPOMUCENO, 2010, p.  25).

Nos dias atuais, o gado na região não é mais solto 
nos campos, existem as cercas. Com isso, o vaqueiro torna-
se fundamental para cuidar e juntar estes animais para as 
vacinações, apartações e coleta de leite. Essa é sua lida diária, 
juntar o gado significa ir para a caatinga, com o sol a pino, 
arriscando suas vidas para trazer para o curral o mesmo, que irá 
ser apartado ou vacinado. É nele que podemos ver a coragem, 
a ousadia, a bravura. Sua vida é dura e desafiante e nunca foge 
às adversidades que sempre surgem.

Embora existam ainda roupas adequadas para o vaqueiro 
realizar seu trabalho, atualmente, são raros os que vestem seus 
trajes de gibão de couro, peitoral, perneiras, luvas, chapéu e 
alpercatas no dia a dia. A proteção do corpo é feita por roupa 
de tecido grosso e camisa de manga comprida, havendo até o 
uso do jeans.

A indumentária tradicional resguarda-se para os dias de 
festa. Os moradanovenses têm identidade ímpar mesmo na 
contemporaneidade, sendo prestigiado por ter o vaqueiro como 
símbolo cultural. Essa identidade do vaqueiro coma cultura 
é tão forte que na entrada da cidade de Morada Nova há um 
monumento dedicado ao vaqueiro, conforme figura seguinte: 
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Figura 6 – Monumento alusivo ao vaqueiro
Fonte:  Secretar ia  da  Cultura de  Morada Nova

O hino do município de Morada Nova, Lei municipal Nº 
743 de 18 de outubro de 1985, exalta o vaqueiro com a estrofe: 
“Por vales umbrosos, campinas verdejantes corre o vaqueiro, 
corajoso, audaz” (LIMA, 2011, pag. 58). Isso vem denotar a 
importância de tal figura para nossa história.

O museu do vaqueiro foi criado em 1985 e nele são 
encontrados todos os apetrechos utilizados pelo vaqueiro, desde 
a vida nas fazendas até as montarias nas vaquejadas, como celas 
masculinas e femininas, estribos, carro de boi e outros.  

2.2.1  Museu do Vaqueiro de Morada Nova

O Museu do Vaqueiro foi fundado através do decreto lei 
municipal Nº 699, datado de 25 de março de 1985. O gestor 
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municipal na época, era Francisco Xavier Andrade, conforme 
demonstra a figura 7, abaixo:

Figura 7: Lei de criação do Museu do Vaqueiro
Fonte:  Câmara Municipal  de  Morada Nova

Morada Nova, conhecida como “Terra do Vaqueiro”, 
situada no Baixo Jaguaribe, fica distante 163 km de Fortaleza, 
capital do estado do Ceará, cria uma homenagem ao ilustre 
personagem da cultura local, o vaqueiro, dedicando a esse 
homem valente, desbravador do sertão e primeiro habitante do 
lugar, o único e exclusivo espaço histórico para perpetuar sua 
história, o Museu do Vaqueiro de Morada Nova, que faz parte dos 
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equipamentos da Secretaria da Cultura e Turismo – SECULT, 
da administração municipal. A expressão material e imaterial, 
cultural e histórica desse ícone sertanejo da resistência humana 
na Caatinga nordestina, é vista na exposição museológica de 
Morada Nova, onde consta centenas de apetrechos e peças que, 
de forma direta e indireta, faz alusão aos costumes e hábitos 
desse homem que dedica sua vida a cuidar do gado, enfrentando 
torrões, pedregulhos e pontas de galhos na caatinga nordestina. 
Todo o acervo do Museu do Vaqueiro é catalogado pelo 
historiador Sivaldo Carneiro de Andrade, que também conta 
com uma equipe de servidores municipais mantidos por sua 
mantenedora, a Prefeitura Municipal de Morada Nova.

A secretaria da Cultura e Turismo do Município de 
Morada Nova administra o local e mantém funcionários, de 
segunda a sexta-feira, à disposição da população da cidade e 
visitantes de outras paragens que recebem orientação sobre 
a origem, a utilidade e o perfil de cada objeto ali exposto. O 
Museu do Vaqueiro foi instalado no antigo prédio da Prefeitura, 
erguido há mais de século. Na época, ali também funcionava a 
cadeia pública da cidade, conforme vemos na figura constante 
na página seguinte.

Devido sua riqueza cultural, o prédio histórico foi cedido 
para a exposição permanente das histórias do vaqueiro de 
Morada Nova, homem do sertão que tira da criação de gado seu 
sustento e de sua família, desbravando as matas da Caatinga, 
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sofrendo com a seca, mas que resiste e segue seu caminho 
perpetuando a cultura e a história de seu povo.

Figura 8 – Prédio do Museu do Vaqueiro
Fonte:  Secretar ia  da  Cultura e  tur ismo

2.2.2  A Associação dos Vaqueiros e Criadores de 
Morada Nova

Fundada a 13 de junho de 1943, a Associação dos 
Vaqueiros e Criadores de Morada Nova - AVCMN, entidade sem 
fins lucrativos, realiza há 73 anos na cidade de Morada Nova a 
festa do vaqueiro, evento da tradição e da cultura vaqueira do 
Ceará, com a participação voluntária de sócios e colaboradores 
da entidade.

A fundação surgiu da ideia de congregar os vaqueiros, 
criadores e famílias de Morada Nova e da Região Jaguaribana, em 
torno de suas manifestações folclóricas. O apoio da comunidade 
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é de grande importância, tendo a característica marcante de 
principal evento de encontro dos “filhos da terra”.

Essa Associação realizou a primeira vaquejada no Brasil, 
até onde se tem registro, haja vista que em 2016 realizou a 73ª 
Festa do Vaqueiro, desde sua fundação, de forma ininterrupta e 
seu primeiro estatuto comprova esse marco histórico, conforme 
vê-se na figura 9, abaixo:

Figura 9 – Extrato da Associação dos Vaqueiros
Fonte:  Associação dos  Vaqueiros  de  Morada Nova

Em seu teor popular e artístico, enquanto cultura regional, 
esse evento tem como objetivos: 

• Fomentar a cultura local e regional a partir da 
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realização e manutenção de eventos tradicionais e do 
gosto popular.

• Incentivar a geração de ocupação e renda direta e 
indireta no entorno do evento.

• Estimular o Turismo Cultural e a articulação regional 
do Vale do Jaguaribe.

No ano de 2016, o evento teve a seguinte programação:

Quadro 1 – Programação Festa do Vaqueiro
Fonte:  Associação dos  Vaqueiros

Com o passar dos anos as vaquejadas se tornaram 
atrações turísticas com as marcas quem tem do Ceará: shows 
com grandes bandas, comidas típicas, feiras de artesanato e 
produtos agrícolas. Mudanças no regulamento para proibir 
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maus tratos aos animais e uma estratégia de marketing para 
aumentar ainda mais o público são algumas novidades. No ano 
de 200, a Associação dos Vaqueiros foi considerada de Utilidade 
Pública através da Lei Municipal 1.120/2000, conforme 
documento no anexo E. 

Vale salientar também que a vaquejada é feita pelos sócios, 
bem como o gado utilizado. Pessoas particulares não podem 
participar das derrubas de gado, por isso a vaquejada de Morada 
Nova tem conotação artesanal, pois simboliza o encontro dos 
vaqueiros para comemorar a colheita, rever amigos e mobilizar 
a classe em uma grande festa de confraternização. 

Figura 10 – Cartaz de pré-estreia do filme Vaqueiros
Fonte: Acervo do Museu do Vaqueiro de Morada Nova

É importante registrar que no ano de 2015 foi finalizado 
um filme longa-metragem com os vaqueiros de Morada Nova 
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como coadjuvantes e teve uma pré-estreia no dia 18/04/2015, 
conforme figura abaixo:

2.3 A CULTURA VAQUEIRA E A FORMAÇÃO 
EDUCACIONAL EM MORADA NOVA–CEARÁ
 

Para uma melhor compreensão do tema abordado, faz-
se necessária uma definição de educação global, que é uma 
educação holística, conforme Neves (2013),  

Capaz de abrir os olhos e as mentes das pessoas 
para as realidades do mundo, despertando-as 
para contribuírem para um mundo com mais 
justiça, equidade e direitos humanos para todos 
(DECLARAÇÃO DE MAASTRICHT SOBRE A 
EDUCAÇÃO GLOBAL, 2002, apud NEVES, 2013, 
p.35).

É preciso entender que a educação global tem a ver 
com a implementação da visão necessária para evoluirmos e 
incrementar a formação educacional e cultural. Neste sentido, a 
dimensão cultural da vida do povo de Morada Nova merece ser 
trabalhada pela comunidade educacional do município.

A cultura é um elemento relevante no processo educacional 
quando se quer contribuir na construção de cidadãos e sujeitos 
protagonistas de suas histórias e de seu povo. Portanto, pode-
se dizer que valores, regras e hábitos recebidos de gerações 
passadas orientam o comportamento das pessoas no momento 
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presente e futuro.
Neste sentido, é necessário que a população, assim 

como os gestores da educação e outros profissionais busquem 
respostas, pesquisas precisam ser desenvolvidas. Os avanços 
da tecnologia oferecem caminhos para um número cada vez 
maior de pensantes (professores, educadores), visto que, 
quando se instiga as pesquisas se gera um novo saber e aponta 
o pensamento complexo como possíveis caminhos de busca do 
conhecimento. Assim, entendemos a educação através da escola 
o espaço ideal para fomentar a cultura vaqueira de Morada 
Nova (MORIN, 2006). 

O desenvolvimento cognitivo se dá por meio da interação 
social, com outros indivíduos e com o meio. A aprendizagem 
acontece na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), assim 
definida por Vygotsky (1984): 

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento 
real, que se costuma determinar através da 
solução independente de problemas e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da 
solução de problemas sob a orientação de um adulto 
ou em colaboração com companheiros mais capazes 
(VYGOTSKY, 1984, p.97).

O sujeito é compreendido a partir da sua condição social, 
cultural e histórica, o pensamento em relação à linguagem, 
a criatividade em relação à memória, à imaginação, à ação, à 
emoção e à razão (VIGOTSKY, 1996). 



408 |O saber fazer docente e as relações sociais no desenvolvimento 

Editora Via  Dourada

presente e futuro.
Neste sentido, é necessário que a população, assim 

como os gestores da educação e outros profissionais busquem 
respostas, pesquisas precisam ser desenvolvidas. Os avanços 
da tecnologia oferecem caminhos para um número cada vez 
maior de pensantes (professores, educadores), visto que, 
quando se instiga as pesquisas se gera um novo saber e aponta 
o pensamento complexo como possíveis caminhos de busca do 
conhecimento. Assim, entendemos a educação através da escola 
o espaço ideal para fomentar a cultura vaqueira de Morada 
Nova (MORIN, 2006). 

O desenvolvimento cognitivo se dá por meio da interação 
social, com outros indivíduos e com o meio. A aprendizagem 
acontece na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), assim 
definida por Vygotsky (1984): 

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento 
real, que se costuma determinar através da 
solução independente de problemas e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da 
solução de problemas sob a orientação de um adulto 
ou em colaboração com companheiros mais capazes 
(VYGOTSKY, 1984, p.97).

O sujeito é compreendido a partir da sua condição social, 
cultural e histórica, o pensamento em relação à linguagem, 
a criatividade em relação à memória, à imaginação, à ação, à 
emoção e à razão (VIGOTSKY, 1996). 

Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1

Lucia de Fatima Nogueira Girão | 409

A educação tem como finalidade, segundo a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB, nº 9394/96), preparar o 
indivíduo para o exercício da cidadania. Neste sentido, fortalecer 
para exercer a cidadania e assumir o possível compromisso 
do estudo da cultura vaqueira de Morada Nova nas escolas de 
ensino fundamental é uma iniciativa louvável para se trabalhar 
com os Temas Transversais.

Segundo Freire (1996, p. 58), “Ninguém nasce educador 
ou marcado para ser educador”. Entendemos, perante essa 
citação, que a pessoa se faz educador pelos estudos e dedicação, 
e essa formação acontece de forma permanente, na prática e 
na reflexão prática. Necessita-se, de professores inquietos para 
criar condições para que os alunos se tornem pessoas reflexivas 
e críticas. 

A escola que se sonha tem com fundamentação a formação 
para a cidadania que trabalhe o aluno para a reflexão crítica 
diante do cenário cotidiano em que se insere, principalmente 
valorizando sua cultura, suas raízes. Educando para cidadania. 

Segundo Morin (2006), é importante instigar as 
pesquisas de um novo saber e apontar o pensamento complexo 
e o método transdisciplinar, como possíveis caminhos de busca. 
Assim, entendemos ser a escola o espaço de fomentar a cultura 
vaqueira e a formação de sujeitos.
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2.4 INTERDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO

A gestão escolar, no que se refere às inovações 
curriculares proposta com o uso da interdisciplinar para 
favorecer o conhecimento, deve abordar competências variadas 
disciplinares para exercer e concretizar práticas de inserir no 
educando conhecimento diversificados.

Nesse sentido, a formação do indivíduo deve ser conjugada 
dentro de princípio que contemplem o desenvolvimento de 
diferentes dimensões, visões e áreas cognitivas, possibilitando 
com isso que o aluno desenvolva não apenas o domínio de 
determinadas áreas do conhecimento, ou que apreenda um 
determinado conjunto de estratégias quando o professor faz 
integração entre disciplinas, mas que detenha uma base de 
formação com o conhecimento interligado de forma global.

A formação educacional, na perspectiva das inovações 
curriculares para mediar às aulas com uso de assuntos 
diversificados, precisa contemplar uma revisão do professor em 
sua visão de mundo em relação à disciplina que está lecionando, 
sem perder de vista os enunciados das demais disciplinas do 
currículo escolar. Em síntese, o professor precisa ser um eterno 
aprendiz, cultivando sempre em seu campo de ação docente o 
avanço em autoconhecimento e na troca de experiência com 
seus pares.

Com essa postura de construção e reconstrução do 
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conhecimento, o professor deve se colocar como ente em 
constante formação, para que a interdisciplinaridade se 
afigure como um mecanismo sempre em movimento, em 
direção às transformações mais amplas em sua relação com o 
aluno.  Dentro dessa concepção, nota-se que a formação para 
a interdisciplinaridade depende dos avanços do professor no 
que se denominam de aprender a conhecer para facilitar sua 
prática interdisciplinar (LENOIR, 1997).

Diante esse pensamento, entende-se que a 
interdisciplinaridade é uma atitude a ser exercida diariamente 
e este aprender deve, necessariamente, englobar experiências 
ativas de interdisciplinaridade.  Até por questão de congruência, 
conforme já proposto por Lenoir (1997), a formação para a 
interdisciplinaridade deve envolver a experiência direta de 
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Esse diálogo precisa acontecer entre professores 
das diversas disciplinas. No final da década de 60, a 
interdisciplinaridade chegou ao Brasil e logo exerceu influência 
na elaboração da Lei de Diretrizes e Bases Nº 5.692/71. Desde 
essa época, a presença desse documento no cenário educacional 
brasileiro tenta de inserir nos currículos, principalmente 
depois da promulgação da nova LDB Nº 9.394/96 e com os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Somente a partir de 
1996, com a criação da atual LDB, é que se tem na legislação a 
condição da flexibilidade e do atendimento às peculiaridades 
de cada instituição educacional de forma a se fazer a prática 
escolar com a interação das disciplinas. E trata de forma ampla 
a formação do professor para que este se adapte às inovações 
curriculares.

Dentre às novas propostas curriculares está à 
interdisciplinaridade de conhecimentos, conteúdos e saberes 
na formação docente e prática profissional na escola.

Fazenda (1994) entende como atitude do professor que 
pratica a interdisciplinaridade, 

uma at i tude diante de al ternativas para 
conhecer mais  e  melhor;  at i tude de 
espera ante os atos consumados,  at i tude 
de reciprocidade que impele à  troca,  que 
impele ao diálogo – ao Jairo Gonçalves 
Carlos Interdiscipl inaridade no Ensino 
Médio:  desaf ios  e  potencial idades 8 diálogo 
com pares idênticos,  com pares anônimos 
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ou consigo mesmo – at i tude de humildade 
diante da l imitação do próprio saber, 
at i tude de perplexidade ante a  possibi l idade 
de desvendar novos saberes,  at i tude de 
desaf io – desaf io perante o novo,  desaf io 
em redimensionar o velho – at i tude de 
envolvimento e  comprometimento com os 
projetos e  com as pessoas neles  envolvidas, 
at i tude,  pois,  de compromisso em construir 
sempre da melhor forma possível ,  at i tude 
de responsabi l idade,  mas,  sobretudo,  de 
alegr ia ,  de revelação,  de encontro,  de vida 
(FAZENDA, 1994, p.  82). 

O autor acima continua dizendo que 

Numa sala de aula interdiscipl inar,  a 
autor idade é  conquistada,  enquanto 
na outra é  s implesmente outorgada. 
Numa sala  de aula interdiscipl inar a 
obrigação é  a l ternada pela sat isfação;  a 
arrogância,  pela  humildade;  a  sol idão, 
pela  cooperação;  a  especial ização,  pela 
general idade;  o grupo homogêneo,  pelo 
heterogêneo;  a  reprodução,  pela  produção 
do conhecimento.  [ . . . ]  Numa sala  de aula 
interdiscipl inar,  todos se percebem e 
gradativamente se tornam parceiros e ,  nela , 
a  interdiscipl inaridade pode ser aprendida 
e  pode ser ensinada,  o  que pressupõe 
um ato de perceber-se interdiscipl inar. 
[ . . . ]  Outra característ ica observada é 
que o projeto interdiscipl inar surge às 
vezes de um que já  possui  desenvolvida 
a at i tude interdiscipl inar e  se  contamina 
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para os outros e  para o grupo.  [ . . .]  Para a 
real ização de um projeto interdiscipl inar 
existe  a  necessidade de um projeto inic ia l 
que seja  suf ic ientemente c laro,  coerente e 
detalhado,  a  f im de que as pessoas nele 
envolvidas s intam o desejo de fazer parte 
dele  (FAZENDA, 1994, p.  86-87). 

A dimensão antropológica se evidencia nas citações 
supracitadas, considerando a direção que deve tomar na 
condução de um tema transversal, impregnando e influenciando 
os comportamentos quando se realiza atividades e projetos 
pedagógicos. A dimensão epistemológica é transcendida pela 
interdisciplinaridade, quando se incorpora valores e atitudes 
humanos na composição do perfil profissional e pessoal do 
educador interdisciplinar.

No mesmo sentido, Severino (1998) dá mais importância 
ao enfoque antropológico da interdisciplinaridade em 
detrimento do epistemológico, pois, 

é  importante não se pr ior izar a  perspect iva 
epistemológica,  excessivamente valor izada 
pela modernidade,  pois  a  referência 
fundamental  da existência humana é a 
prát ica.  Assim, quando se discute a  questão 
do conhecimento pedagógico,  ocorre forte 
tendência em se colocar o problema [da 
interdiscipl inar idade] de um ponto de 
vista puramente epistemológico,  com 
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desdobramento no curr icular.  Mas entendo 
que é  preciso colocá- lo sob o ponto de 
vista da prát ica efet iva,  concreta,  histór ica 
(SEVERINO, 1998, p.  33).

Nesse contexto, é imperativo dizer que a 
interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes 
campos do conhecimento produzida por uma abordagem que não 
leva em conta a inter-relação e a influência entre eles, visto que 
questiona a visão compartimentada (disciplinar) da realidade 
sobre a qual a escola, tal como é conhecida, historicamente, se 
constituiu. Desta forma interdisciplinaridade, refere-se a uma 
relação entre disciplinas e outros conhecimentos.

Na proposição de uma visão orgânica do conhecimento, 
a título de facilitar o desenvolvimento intelectual, social e 
afetivo mais completo e integrado, as disciplinas devem ser 
didaticamente solidárias, buscando entre si interações que 
proporcionem uma compreensão mais ampla da realidade.

É preciso acreditar e apostar que a interdisciplinaridade 
significa defender um novo tipo de pessoa, mais aberta, flexível, 
solidária, democrática e crítica e, principalmente, participativa. 
O mundo atual precisa de pessoas com a formação cada vez 
mais polivalente para enfrentar uma sociedade na qual a 
palavra mudança é um vocábulo mais frequente, onde o futuro 
tem um grau de imprevisibilidade como nunca em outra época 
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na história da humanidade e, em especial, da educação.
Diante deste trabalho de pesquisa percebemos nas 

leituras que realizamos para aprofundamento teórico, a extrema 
relevância de o professor reestruturar seus estudos com base 
em Morin (2001), enriquecendo sua práxis docente com base 
nos sete saberes necessários à educação do futuro:

I- as cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão;
II - os princípios do conhecimento pertinente;
III - ensinar a condição humana;
IV- ensinar a identidade terrena;
V - enfrentar as incertezas;
VI - ensinar a compreensão;
VII - a ética do gênero humano.

Com o estudo cuidadoso e a isenção desses sete saberes 
em sua prática curricular, de forma interdisciplinar, o professor 
se tornará um possuidor das chaves que abrirão as portas de 
um futuro melhor para a educação. 

I - As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão

É impressionante que a educação que visa a transmitir 
conhecimentos seja cega ao que é conhecimento humano, seus 
dispositivos, enfermidades, dificuldades, tendências ao erro e à 
ilusão e não se preocupe em fazer conhecer o que é conhecer. Faz-
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se necessário introduzir e desenvolver na educação estudo das 
características cerebrais, mentais, culturais dos conhecimentos 
humanos, de seus processos e modalidades, das disposições 
tanto psíquicas quanto culturais que o conduzem ao erro ou à 
ilusão (MORIN, 2001).

II - Os princípios do conhecimento pertinente

Existe um problema capital, sempre ignorado, que é o da 
necessidade de promover o conhecimento capaz de aprender 
problemas globais e fundamentais para neles inserir os 
conhecimentos parciais e locais (MORIN, 2001).

III - Ensinar a condição humana

O ser humano é a um só tempo, físico, biológico, psíquico, 
cultural, social, histórico.  Enraizamento/desenvolvimento do 
ser humano. O homem é um ser a um só tempo plenamente 
biológico e plenamente cultural (MORIN, 2001). 

IV - Ensinar a identidade terrena

Convém ensinar a história da era planetária, que se 
inicia com o estabelecimento da comunicação entre todos 
os continentes e mostrar como todas as partes do mundo se 
tornaram solidárias, sem, contudo, ocultar as opressões e a 
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dominação que devastaram a humanidade e que ainda não 
desapareceram (MORIN, 2001). 

V - Enfrentar as incertezas

Será preciso ensinar princípios de estratégia que 
permitiriam enfrentar os imprevistos, o inesperado e a incerteza, 
e modificar seu desenvolvimento em virtude das informações 
adquiridas ao longo do tempo (MORIN, 2001). 

VI - Ensinar a compreensão

A compreensão é a um só tempo meio e fim da 
comunicação humana. O planeta necessita, em todos os 
sentidos, de compreensão mútua (MORIN, 2001). 

VII - A ética do gênero humano

A ética não poderia ser ensinada por meio de lições de 
moral. Deve formar-se nas mentes com base na consciência 
de que o humano é, ao mesmo tempo, indivíduo, parte da 
sociedade, parte da espécie (MORIN, 2001). 

Isto leva a crer que, movimentos culturais com a 
arte popular e a educação não acontecem no vazio, nem 
desenraizadas das práticas sociais vividas pela sociedade como 
um todo. As mudanças que ocorrem são caracterizadas pela 
dinâmica social, que interfere, modificando ou conservando as 
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práticas vigentes, conforme o interesse dos segmentos político 
e empresarial.

Com essa reflexão, entende-se que não se trata de formar 
grupos isolados, mas fazer com que o corpo discente tenha 
acesso a todas as formas artísticas e culturais da sociedade, 
de forma interdisciplinar. Os registros de Fazenda (1994) 
exemplificam o tão ovacionado termo ‘interdisciplinaridade’ 
como sendo as trocas entre os especialistas e a integração das 
disciplinas num mesmo projeto de pesquisa em um regime de 
copropriedade, de participação coletiva, que irá desencadear 
um diálogo educativo entre os que fazem o corpo docente da 
escola. 

A interdisciplinaridade espera, portanto, que aconteça 
uma mudança nas atitudes frente ao problema da falta de 
integração em prol da aquisição do conhecimento tão essencial 
ao ser humano.

 Para que o processo interdisciplinar seja dinamizado faz-
se necessário que este derive de um projeto político-pedagógico 
concebido e executado de forma coletiva a partir de parcerias, 
integração e totalidade dos entes que fazem a escola. 

Para isso, exige-se um bom relacionamento entre todos 
os profissionais, uma boa convivência frente às divergências, 
contradições e conflitos, bem como adoção de valores coletivos 
em um processo de planejamento participativo para a tomada 
de decisões e definição de diretrizes gerais da escola através do 
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diálogo. A totalidade une parceria e integração na articulação 
entre os “universos simbólicos específicos” para promover um 
processo de unicidade nas disciplinas e nas grandes áreas, pois 
trabalha as “partes do todo” (FAZENDA, 1994).

Em qualquer tema transversal que se trabalha na escola é 
necessário haver o censo comum, a ajuda mútua, o planejamento 
integrado e interdisciplinar, mesmo ante as divergências que 
ocorrem na escola entre os professores das diferentes disciplinas, 
como por exemplo a história do vaqueiro e a colonização de 
uma cidade. Barbosa completa esse pensamento registrando 
que:

[...] não é possível uma educação intelectual, 
formal ou informal, de elite ou popular, sem arte, 
porque é impossível o desenvolvimento integral da 
inteligência sem o desenvolvimento do pensamento 
divergente, do pensamento visual e do conhecimento 
apresentacional que caracterizam a arte (BARBOSA, 
1998, p. 5).

 

É necessário, portanto, conforme o enunciado do autor, 
materializar a produção em grupo, a integração das disciplinas, 
a imaginação criativa e o entendimento dos princípios 
articuladores da obra literária, respeitando a especificidade 
de cada linguagem e de cada criador, através de oficinas, no 
trabalho direto com a língua portuguesa e seus veículos para um 
maior desenvolvimento cognitivo do aluno e, por consequência, 
desenvolvimento do país através de interferências sociais e 
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culturais ensinadas e descobertas pelos alunos.
Concluindo as considerações no tocante à 

interdisciplinaridade na gestão escolar, acrescenta-se a isso que 
um dos maiores desafios da escola na atualidade diz respeito 
em pensar uma formação que possibilite superar as orientações 
teóricas e as práticas curriculares que já estão concretizadas 
em um modelo pronto, as quais, em muitos casos, mostram-
se equivocadas, com propostas arcaicas, desvirtuadas dos 
sujeitos/alunos, dos professores e das escolas, no que concerne 
a nova proposta de se trabalhar a interdisciplinaridade no 
âmbito escolar, principalmente com a exploração dos temas 
transversais através da pedagogia de projetos. 

2.5 MORADA NOVA – A TERRA DO VAQUEIRO

O município de Morada Nova localiza-se no território 
que era habitado pelos índios Paiacus que foram aldeados na 
Aldeia Nova, a Aldeia de Nossa Senhora da Montanha criada 
pelo clérigo padre João da Costa em 1699.

Com as entradas-de-dentro, a implantação da pecuária 
no Ceará, na época da carne seca e charque, surge um núcleo 
urbano ao redor do Aldeamento de Nossa Senhora das 
Montanhas e que se transformaria, mais tarde, na fazenda 
Espírito Santo. O município de Morada Nova foi emancipado 
do território do então município de São Bernardo das Russas 
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em 2 de agosto de 1876. 
A origem da cidade de Morada Nova, Ceará, remonta 

ao século XVIII, quando nas proximidades do rio Banabuiú 
estabeleceram-se os colonizadores Alferes José de Fontes Pereira 
de Almeida e seu irmão Capitão Dionísio de Matos Fontes. Em 
torno dessa fazenda, denominada por seus proprietários de 
Morada Nova, formar-se-ia a povoação da qual teria origem ao 
Município.

Evolução Política: A elevação do povoado à categoria de 
Distrito provém da Lei Provincial nº 1.719, de 2 de agosto de 
1876, com a denominação de Espírito Santo, condicionando sua 
instalação à doação, pelos moradores, da casa na qual deveria 
funcionar a Câmara Municipal.

Satisfeita essa exigência, instalou-se o Poder Municipal, 
tendo como data 17 de janeiro de 1877 e sendo eleitos os 
seguintes membros: 1) Presidente: Manuel Antônio Ferreira 
Nobre; 2) Vereador: Eduardo Henrique Girão; 3) Vereador: 
José Mateus Regino de Oliveira; 4) Vereador: José Carneiro de 
Sousa; 5) Vereador: José Crisóstomo de Sousa; 6) Vereador: 
José Raimundo Evangelista; 7) Vereador: Antônio Elias Saraiva 
de Brito; 8) Secretário: Antônio Jorge de Oliveira Façanha; 9) 
Procurador: Joaquim Victor Carneiro; 10) Fiscal: Raimundo 
José Cavalcante; 11) Suplente de Juiz: Manoel Antônio Ferreira 
Nobre; 12) Suplente de Juiz: Conrado Balbino da Silva Girão; 
13) Suplente de Juiz: Plácido Francisco de Assis Andrade. 
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estabeleceram-se os colonizadores Alferes José de Fontes Pereira 
de Almeida e seu irmão Capitão Dionísio de Matos Fontes. Em 
torno dessa fazenda, denominada por seus proprietários de 
Morada Nova, formar-se-ia a povoação da qual teria origem ao 
Município.

Evolução Política: A elevação do povoado à categoria de 
Distrito provém da Lei Provincial nº 1.719, de 2 de agosto de 
1876, com a denominação de Espírito Santo, condicionando sua 
instalação à doação, pelos moradores, da casa na qual deveria 
funcionar a Câmara Municipal.

Satisfeita essa exigência, instalou-se o Poder Municipal, 
tendo como data 17 de janeiro de 1877 e sendo eleitos os 
seguintes membros: 1) Presidente: Manuel Antônio Ferreira 
Nobre; 2) Vereador: Eduardo Henrique Girão; 3) Vereador: 
José Mateus Regino de Oliveira; 4) Vereador: José Carneiro de 
Sousa; 5) Vereador: José Crisóstomo de Sousa; 6) Vereador: 
José Raimundo Evangelista; 7) Vereador: Antônio Elias Saraiva 
de Brito; 8) Secretário: Antônio Jorge de Oliveira Façanha; 9) 
Procurador: Joaquim Victor Carneiro; 10) Fiscal: Raimundo 
José Cavalcante; 11) Suplente de Juiz: Manoel Antônio Ferreira 
Nobre; 12) Suplente de Juiz: Conrado Balbino da Silva Girão; 
13) Suplente de Juiz: Plácido Francisco de Assis Andrade. 
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Além do projeto do qual resultaria a elevação do povoado 
à categoria de Vila, houvera tentativa similar, de autoria do 
Legislativo Provincial, mas propondo a denominação de São 
Crisólogo, o que não merecera aprovação graças aos protestos 
do Deputado Joaquim Pauleta Bastos de Oliveira, e inclusão, de 
sua autoria, do nome Espírito Santo (29/06/1876).

A elevação do Distrito à categoria de Município, com 
a denominação de Morada Nova, provém da Lei Estadual nº 
2.336, de 3 de novembro de 1925, tendo sido instalado a 6 de 
janeiro de 1926. 

Igreja: As primeiras manifestações de apoio eclesial têm 
como precedente requerimento formulado pelos fazendeiros 
Alferes José de Fontes Pereira de Almeida e seu irmão Capitão 
Dionísio de Matos Fontes, requerimento esse endereçado a D. 
João da Purificação Marques Perdigão, Bispo de Pernambuco, 
solicitando permissão para edificação de uma capela no reduto, 
e a ter como padroeiro o Divino Espírito Santo. Concedida a 
autorização, dever-se-iam iniciar os respectivos trabalhos, 
porém, à vista de desentendimento por parte dos requerentes 
irmãos, quanto à localização do templo, prolongaram-se as 
querelas. Convocados, então, os demais habitantes do reduto, 
no sentido de opinar a respeito, apresentou-se como vencedor 
o local preferido pelo Alferes José de Fontes e constante de 25 
braças em quadro, conforme escritura datada de 1º de janeiro 
de 1834, além de Segunda doação, constante de 300 braças, 
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que seria feita pelo Capitão Dionísio de Fontes, cujo registro 
manteria a data de 29 de dezembro do mesmo ano.

Morada Nova é um município no interior do 
estado brasi leiro do Ceará.  Localizado na Mesorregião 
do Jaguaribe,  no Microrregião do Baixo do Jaguaribe, 
no Vale do Jaguaribe,  tem uma extensão territorial 
de 2 779,229km ² e  f ica distante de Fortaleza,  capital 
do Ceará,  a 168km. A população atual é de 62 086, 
conforme os dados do IBGE de 2010. O município está 
dividido em oito distritos,  a saber: distr ito Sede,  São 
João do Aruaru, Boa Água, Juazeiro,  Roldão, Pedras, 
Lagoa Grande e Uiraponga.  

Os l imites do município são os seguintes:  Norte: 
Ocara e Beberibe; Leste:  Russas,  Limoeiro do Norte e 
São João do Jaguaribe; Sul:  Alto Santo,  Jaguaribara e 
Jaguaretama; Oeste:  Banabuiu,  Quixadá, Ibicuit inga 
e Ibaretama. 

As principais fontes de água são o Rio Banabuiu, os 
riachos secos, Santa Rosa, Córrego do Corcunda, Aroeiras, 
Curral Velho, Barbada, Palhano, Carnaúba, a lagoa da Felipa, 
os açudes das Flores, Curral Velho, Cipoada e ex-pirangi.

As principais elevações são o Serrote Pedra Branca, do 
Calado, do Cumbe, do Olho d’Água e das Três Irmãs.

A vegetação é composta por caatinga arbustiva aberta e 
floresta caducifólia espinhosa.
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O clima predominando é o tropical quente semiárido 
em todo o território com pluviometria média de 840 mm com 
chuvas concentradas de janeiro a abril. Desde 2012 o município 
vem sofrendo as agruras de uma grande seca que assola o 
nordeste brasileiro.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme os estudos de campo realizados através desse 
trabalho de pesquisa, essa prática secular de luta com o gado 
existe na cidade de Morada Nova desde 1683 quando foram 
implantadas as primeiras glebas para a instalação e fundação 
da futura cidade, que ocorreu em 02 de agosto de 1876, fato 
histórico que faz seus munícipes ficarem orgulhosos e honrados 
com sua cidade, Morada Nova, por ser a Terra do Vaqueiro, 
como é conhecida.

Alia-se a isso a necessidade de fortalecer e divulgar 
a memória desse ícone da cultura brasileira, prejudicada 
pelo desconhecimento de suas raízes e consolidar a Festa do 
Vaqueiro, patrimônio cultural que se transmite de geração em 
geração, em função de seu ambiente, interação com a natureza 
e história, gerando um sentimento de identidade e continuidade 
(o sangue vaqueiro corre nas veias), para promover o respeito 
à diversidade cultural e à criatividade humana. 

É relevante considerar que a questão da cultura de um 
povo e de um modo geral a cultura das pessoas, da cultura 
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local e, de forma mais específica, a rural, com o novo advento 
das questões sociais, tende a se colocar no contexto do mundo 
globalizado, haja vista que as pessoas estão cultuando muito 
essa cultura de origem, de raiz, que traz uma nova mensagem, 
carregada de experiências pra o apreciador das artes – a 
chamada cultura de massas, incluindo-se aí os modos de vida, 
os valores étnicos, os velhos e novos costumes que se resumem 
em uma palavra: a civilização. 

A cultura para as pessoas que buscam outras formas de ver 
a cultura de maneira diferente está ganhando os espaços locais 
de apresentação e fruição, com ofertas de serviços oferecidos 
e à disposição das populações: cinemas, museus, teatros, etc. 
A organização destes serviços, que dependem em geral dos 
poderes públicos, precisa ser escutada e gerida também pela 
população que faz cultura, que oferecem meios de apropriação 
dessa, seja no palco, nas telas de cinema, nas paredes expostas, 
nas falas e gestos das pessoas e nos livros nas estantes.

Compreende-se, a partir da presente pesquisa, a 
cultura como um sistema de pensamentos, costumes de uma 
localidade, valores imateriais, hábitos e crenças comuns a um 
determinado povo ou etnia, próprios de seres humanos, no 
conhecimento e reconhecimento da vida e do mundo. Toda e 
qualquer comunidade tem seus próprios meios de expressão 
culturais e os produtos dessa interação é a base específica para 
a criação das políticas e critérios de governabilidade das bases 
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sociais.
No município de Morada Nova são necessárias 

algumas ações para que haja um melhor desenvolvimento 
cultural agregado à cultura do vaqueiro, para que este tenha 
sustentabilidade, a saber: Construção de um teatro, ampliação 
e modernização da Biblioteca Pública, incentivo à criação de 
grupos teatrais e de dança, incentivo às manifestações culturais 
populares (reisado, quadrilhas juninas e folguedos em geral); 
elaboração, aprovação e aplicação de uma Lei de Tombamento 
dos bens materiais; desenvolver atividades de ecoturismo 
rural, como cavalgadas de cavalo e jegue, passeios de charrete 
e aventuras em trilhas – são ações culturais que enriquecerão 
essa cultura tão presente na memória e na história do povo da 
cidade de Morada Nova.
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CAPÍTULO 16

EDUCAÇÃO E ARTE COMO UMA METODOLOGIA 
A FAVOR DA APRENDIZAGEM

João Paulo Nobre Belarmino1

Elisabeth Albuquerque Cavalcante2

1 INTRODUÇÃO

Segundo Oliveira (2003), o professor deve ser um 
pesquisador capaz de avaliar as muitas formas de aprendizagem, 
compreendendo assim, que, educar é trazer de dentro do aluno 
conhecimentos que ele já tem, ampliando-os para melhorar a si 
mesmo, ao próximo e à sociedade.

A arte sempre esteve presente no cotidiano humano por 
meio de hábitos, fazeres e conhecimentos, passados direta ou 
indiretamente de geração a geração e ai está a relevância dela 
para a educação.

Arte é expressividade do ser humano. É a unidade do 
eterno e do novo, que parece impossível, mais que é realizada 
pelos humanos e para eles. (2002, p.314). Há entre artistas, 
educadores e filósofos da arte uma visão de que a obra de arte 
não se completa quando é finalizada pelo seu autor, mais sim 
1Autor, mestrando em Educação pela Anne Sullivan University. E-mail: jpnbelarmino@hotmail.com
2 Co-autora, mestranda em Educação pela Anne Sullivan University. E-mail: bethcavalcante@gmail.com 
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ao ser apreciada, porque o observador tira conclusões próprias, 
que certamente estarão carregadas de conceitos culturais 
acumulados por ele ao longo de seu desenvolvimento pessoal e 
comunitário.

Do ponto de vista acadêmico, arte hoje é reconhecidamente 
um objeto de conhecimento digno de estudo, aperfeiçoamento, 
dissertações, teses, enfim, há no mundo atual uma grande 
comunidade cientifica que se debruça para pesquisar as artes e 
desvelar suas curiosidades e questionamentos.

Segundo Iavalberg (Disponível em: http://aguarras.
com.br/2007/05/04/entrevista-com-rosaiavalberg Acesso em 
29/01/2015) a docência em arte feita por pessoas consideradas 
não capacitadas adequadamente ocorre em prejuízo em um 
ensino de arte, pois o tempo didático costuma ser curto, e 
se neste tempo n se oferece aos alunos as oportunidades de 
aprendizagem, por falta de profissionais preparados, privando-o 
de participação sociocultural informada e de ações criativas, nas 
quais, sua subjetividade dialoga com as produções individuais, 
coletivas e de artistas em diferentes linguagens artísticas. Além 
disto, escolhas teóricas inadequadas e de orientações didáticas 
equivocadas podem imprimir uma visão deformada de arte, 
sem qualidade artística e estética.

A legislação educacional vem organizando a estrutura de 
funcionamento das escolas e contempla de uma forma ou de 
outra, a presença de arte na escola. Reformas vêm sendo feitas 
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e reflexões vêm sendo estimuladas. Sobre a necessidade da arte 
na educação e as possibilidades nessa área de ensino.

A qualidade do ensino a arte no espaço escolar só 
será possível quando os avanços tecnológicos conceituais e 
metodológicos estiverem a serviço de uma efetiva formação 
dos profissionais, tanto inicial como continuada, promovendo 
assim uma mudança de atitude perante a complexidade do 
processo ensino aprendizagem da arte.

2 POR QUE ESTUDAR E PRODUZIR ARTE NA 
ESCOLA?

Segundo as professoras Feraz e Siqueira (1987), “a 
experiência com ARTE propicia o exercício continuo da 
descoberta, aguça a curiosidade, abrindo espaço para fluir o 
pensamento divergente.” O ensino a arte na escola propiciará 
o desenvolvimento do ser criativo, capaz de argumentar e de 
tecer soluções novas para problemas existentes ou para novos 
problemas. 

A arte é indispensável na vida individual e social. Por 
ela o ser humano desenvolve maior influência (capacidade de 
expressão), originalidade (capacidade de desenvolver novas 
ideias), comunicação (capacidade de comunicar-se através de 
linguagens não verbais, além da verbal), enfim, uma infinidade 
de condições para viver (autoconhecimento) e conviver 
(conhecimento do outro), melhorando assim seu processo de 
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humanização.
Barbosa (1999), uma dos maiores expoentes da arte-

educação no Brasil, diz que “o papel da arte na educação é 
grandemente afetado pelo modo como o professor e o aluno veem 
o papel da arte fora da escola”. Definir uma filosofia de ensino é 
muito importante para fazer as escolhas teórico-metodológicas 
que vão conduzir o processo de ensino aprendizagem.     

Para uma melhor contextualização em encaminhamentos 
dados à proposta resgataremos um pouco da trajetória do 
ensino de arte a partir da LDB nº 9394/96, com o objetivo de 
situar a área dentro das políticas da educação no tocante de sua 
obrigatoriedade, dos documentos que nortearam seu ensino na 
rede de ensino público e a formação continuada do professor 
de arte:

Somente a partir da LDB, Lei nº 9394/96, § 2º, definindo 
a obrigatoriedade do ensino de arte no Brasil é que esta foi 
introduzida na organização curricular da Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Um dos benefícios da arte na infância é a capacidade 
imagética da criança em articular situações reais com as do faz 
de conta. Desde o início de nossas vidas, estamos em contato 
com o brincar, brincando de pega-pega ou ainda, quando 
imaginamos cenas a partir de um objeto, de um cenário ou 
mesmo de elementos muito simples, como baratas e grãos de 
feijão.
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Além do que já foi dito, a arte é um elemento integrador 
das outras áreas pode construir conexões entre aspectos 
cognitivos e sensíveis; entre os saberes e as práticas cotidianas; 
entre o desejo e a realização de ser e conhecer; de transformar 
e transformar-se.

Pode-se ainda, articular as experiências artísticas, 
estéticas, históricas e culturais da criança, com as várias 
linguagens, expressões, áreas afins e processos comunicacionais. 
A inventividade e a produção de sentidos são marcas registradas 
do campo de arte, importante nos processos de desenvolvimento 
da personalidade e na construção humana.

O acesso à arte significa possibilitar às crianças de 
qualquer idade, e aos professores (as), o contato 
e a intimidade com a arte no espaço escolar e, 
dessa forma, abrir caminhos para a experiência 
estética, provocando novas formas de sentir, pensar, 
compreender, dizer e fazer. Significa promover 
o encontro dos sujeitos com diferentes formas de 
expressão e de compreensão da vida (BORBA; 
GOULART, 2006, P. 50).   

 A história da arte, que, de certa forma, faz parte 
da contextualização, pode ajudar as crianças a situarem-se no 
tempo/espaço, por meio dos quais todas as produções artísticas 
e culturais se encontram, pois nenhuma forma de arte e de 
cultura existe em um vácuo descontextualizado. 

Portanto, na abordagem da história da arte é “fundamental 
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descrever o contexto histórico e cultural das obras apresentadas, 
relacionando esse conhecimento com as narrativas dos sujeitos” 
(FRÓIS; MARQUES; GONSALVES, 2000, P. 209). 

3 BREVE HISTÓRICO DO ENSINO DA ARTE 
 

 Desde os tempos da pré-história, quando o homem 
exprimia seu cotidiano e suas emoções nas pinturas e desenho 
das paredes das cavernas, o ensino da arte está presente, de 
forma indireta e informal.

Mais tarde, com o surgimento da escrita, certamente 
esses conhecimentos passaram a ser registrados e o ensino 
passou a ser feito de forma mais sistemática. Isso aconteceu 
especialmente nas grandes civilizações do mundo antigo: 
Assíria, Egito, Grécia e Roma.

Na idade média, a igreja se tornou a grande responsável 
pela arte. Era o principal patrocinador da arte e dos artistas e, 
no ambiente eclesiástico, aconteciam os grandes eventos, tanto 
no sentido da produção e da apresentação artística, quanto no 
sentido da educação em arte.

Com o retorno das fontes clássicas e o consequente 
desenvolvimento do pensamento humanista, a partir do século 
XVIII, no renascimento, houve a “laicização” da arte, ou seja, 
a igreja perde o domínio exclusivo sobre a arte e os leigos 
passam a também produzi-la. Nesse contexto, surge a ideia 
de propriedade intelectual, a relação dos patronos das artes 
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com os artistas (mecenato) e a combinação do conhecimento 
humanista com a educação em arte, por meio das oficinas 
educativas.

Surgem nos séculos seguintes, as academias, que irão 
ser fundamental no processo educativo em artes, pois vão 
desenvolver os diversos estilos estéticos. Passa a haver uma 
preocupação maior com o ensino da arte nos currículos das 
escolas e multiplicam-se os espaços de fruição artística, como 
os museus de arte.

Nos séculos XVIII e XIX, com o advento da industrialização, 
a arte passa a servir à indústria, visando a fins comerciais. Nesse 
contexto, a figura do artista/artesão mostra-se imponente em 
concorrer coma grande produção das indústrias. O ensino das 
artes passa a ser utilitarista, visando à produção de artistas 
reprodutores de técnicas e desenhos industriais, sem o 
desenvolvimento da capacidade de livre expressão.

Nos séculos XX e XXI, a arte reconquista sua liberdade 
com o surgimento de movimentos em prol do artista e de sua 
criatividade. No Brasil, sente-se isso com a realização de eventos 
como a semana de Arte Moderna, em 1992. A partir do século 
XX, a arte popular começa a adquirir o status de arte.

Segundo os PCN de artes, a “área que trata da educação 
escolar em artes tem um percurso relativamente recente e 
coincide com as transformações educacionais que caracterizam 
o século XX em várias partes do mundo” (2001, p.21). O ensino 
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das artes, assim como de outras áreas de conhecimento, recebeu 
as influências ocorridas pelas mudanças de paradigmas na área 
da educação, da psicologia e de outros saberes.

4 O ENSINO DA ARTE NO BRASIL

Ao chegarem ao Brasil, os portugueses encontraram aqui 
os índios que já eram donos da terra. Eles tinham sua música 
própria, mais acabaram por assimilar mais tarde a música 
europeia religiosa que foi trazida pelos jesuítas. 

Em 1804, Napoleão Bonaparte é sagrado imperador 
da França e mais tarde, em 1807, envia seus exércitos para 
invadirem Portugal, o que obrigará Dom João VI, o monarca 
português, a fugir do Brasil trazendo consigo a Família Real e a 
corte portuguesa (nobres serviçais e artistas). Com a chegada 
da Corte Portuguesa no Brasil, ficou óbvia a carência de um 
desenvolvimento cultural maior.

Em 1816, chega ao Brasil um grupo de artistas franceses 
que ficou conhecido como a Missão Francesa, que veio fundar a 
Escola ou Academia de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Os artistas 
da missão francesa eram pintores, desenhistas, escultores e 
construtores, que obedeciam ao estilo europeu Neoclássico. O 
objetivo da escola de Belas Artes era o de profissionalização. 
Essa tendência de ensino da arte profissionalizante permaneceu 
até o século XX e é encontrado em alguns espaços atuais.

A história do ensino da arte centrou-se no desenho, 



442 |O saber fazer docente e as relações sociais no desenvolvimento 

Editora Via  Dourada

das artes, assim como de outras áreas de conhecimento, recebeu 
as influências ocorridas pelas mudanças de paradigmas na área 
da educação, da psicologia e de outros saberes.

4 O ENSINO DA ARTE NO BRASIL

Ao chegarem ao Brasil, os portugueses encontraram aqui 
os índios que já eram donos da terra. Eles tinham sua música 
própria, mais acabaram por assimilar mais tarde a música 
europeia religiosa que foi trazida pelos jesuítas. 

Em 1804, Napoleão Bonaparte é sagrado imperador 
da França e mais tarde, em 1807, envia seus exércitos para 
invadirem Portugal, o que obrigará Dom João VI, o monarca 
português, a fugir do Brasil trazendo consigo a Família Real e a 
corte portuguesa (nobres serviçais e artistas). Com a chegada 
da Corte Portuguesa no Brasil, ficou óbvia a carência de um 
desenvolvimento cultural maior.

Em 1816, chega ao Brasil um grupo de artistas franceses 
que ficou conhecido como a Missão Francesa, que veio fundar a 
Escola ou Academia de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Os artistas 
da missão francesa eram pintores, desenhistas, escultores e 
construtores, que obedeciam ao estilo europeu Neoclássico. O 
objetivo da escola de Belas Artes era o de profissionalização. 
Essa tendência de ensino da arte profissionalizante permaneceu 
até o século XX e é encontrado em alguns espaços atuais.

A história do ensino da arte centrou-se no desenho, 

Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1

João Paulo Nobre Belarmino;  Elisabeth Albuquerque Cavalcante | 443

fundamentada em uma filosofia de educação autoritária, que 
tinha no produto final seu maior trunfo, menosprezando o 
processo de aprender. Os objetivos, nessa concepção, baseavam-
se na coordenação motora, no acabamento, na técnica e no 
“bom comportamento”, sinalizando para atos de higiene, 
disciplina, ordem e organização e, principalmente, centrado na 
reprodução das atitudes e conhecimentos do mestre. 

Na década de 90 do século XX, os conteúdos inseridos nos 
cadernos voltaram-se para uma concepção sociointeracionista, 
na qual a arte/educação era vista como um eixo gerador, 
possibilitando a interdisciplinaridade com outras áreas do 
conhecimento e com as linguagens da arte (música, teatro, 
dança e arte visuais). Se, por um lado, essa década avançou 
nas questões pedagógicas e nas artes/educação, por outro, 
houve uma tendência ao espontaneísmo, à individualidade nos 
processos de aprendizagem e às ações com temáticas diversas 
(como datas comemorativas ou outros assuntos relevantes) 
como única possibilidade didática. 

Em sequência surge o movimento da nova escola, que 
traz em seu bojo ruptura de valores, especialmente no que se 
refere aos métodos rígidos da escola tradicional. Os interesses 
se voltam para os aspectos lúdicos, e a psicologia conquista 
espaço no que diz respeito às questões referentes à autoestima 
da criança pela vida da arte.

Para Silva (1987, p. 34), “a livre expressão como 
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conceito central da metodologia de arte/educação conduziu à 
convicção de que o fundamental seria a criança expressar o seu 
mundo interior e que, portanto, a arte poderia ser ensinada”. 
Os professores passam a assumir o papel de orientadores, 
estimulando os alunos no desenvolvimento de suas atividades. 
O que importava era a experiência em si, o processo de fazer, o 
prazer da criança no contato com materiais, suportes e espaços.

Isso nos leva a pensar que a concepção de arte no 
currículo, compreendida como conhecimento, expressão, 
criação, imaginação e percepção, é fundamental para se buscar 
outros caminhos metodológicos que priorizem a condição 
humana e a construção dos saberes. 

   

5 O ENSINO DE ARTE E A LDB

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996, estabelece a 
obrigatoriedade da arte na educação básica (Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Ensino Médio).

Cap. II Art. 26, §2- “o ensino da arte constituirá 
componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da 
educação básica, de forma a promover o desenvolvimento 
cultural dos alunos.” 

Como a arte faz parte da cultura de uma sociedade, ao 
estudá-la na escola, poderemos oportunizar uma análise do 
fazer cultura das sociedades anteriores e contemporâneas à 
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nossa, vislumbrar o que aconteceu e acontece em cada uma, 
verificar como ser humano, através dos tempos, tem-se de 
expressar.

Pensando nisso, um professor de arte ele deve aproveitar 
suas aulas para oportunizar o surgimento de um verdadeiro 
palco na sala e na escola, onde encontros culturais aconteçam. 
Esses encontros devem respeitar a multiculturalidade existente 
na escola e ser um reflexo da própria sociedade que a cerca. 
As aulas de arte elas podem ser, então, uma oportunidade de 
interculturalidade e não um despejar de conhecimentos eruditos 
sobre os alunos, sem respeitar as diversas culturas ali presentes 
no espaço escolar e seus entornos.

A LDB nº 9394/96 organiza todos os níveis de ensino e 
prever, para a educação básica, o ensino da arte, determinando 
como sua finalidade o desenvolvimento cultural dos alunos. 
Essa prescrição nos leva a buscar os conceitos de arte e cultura 
para compreendermos o que enseja o discurso legal em questão.

6 COMO A AULA DE ARTE PODE REFLETIR O 
COTIDIANO DOS ALUNOS?

Aproveite o repertorio estético de seus alunos, fazendo 
deles uma ponte para os novos conhecimentos que você 
também, como professor proporcionará. As experiências dos 
alunos com revistas em quadrinhos, músicas de rádio, filmes 
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do cinema ou televisão, danças populares a que assistem nos 
programas de TV (street dance, por exemplo), roupas da moda, 
enfim, todas as experiências que os levam a dar uma resposta 
quer apreciando, fazendo, gostando ou desgostando podem 
ser aproveitadas como elo de provocação de experiências 
semelhantes e novas.

O aprendizado artístico, em suas diferentes 
modalidades, depende diretamente de 
desenvolvimento da percepção, além de englobar 
aspectos de ordem técnicas e estéticas. Sua 
importância na formação humana a partir de uma 
abordagem racional pode ser observada desde do 
século XVIII na obra Emilio de J.J. Rousseau (1712-
1778).

 A arte pode ter muitos papeis, pois tem muitos 
alcances. Pode fortalecer a identidade, pelo conhecimento das 
culturas das quais os alunos participam. Pode ampliar a visão de 
mundo, pelo contato pela produção artística de outros tempos e 
lugares. Pode dar a criança e ao jovem um espaço de expressão 
e de participação como produtora de cultura. Pode e deve 
integrar-se como outras áreas do conhecimento, permitindo 
uma maior compreensão do mundo, diz Selma Moura, Mestre 
em Linguagem e Educação pela USP e professora há 16 anos.

 Quando perguntamos aos jovens qual a importância 
da cultura para seu desenvolvimento pessoal e intelectual todos 
relatam de forma positiva que é através da a arte que surge 
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a oportunidade de jovens saírem das ruas, crianças que não 
sabem o que significa e, que, com o tempo tanto crianças e 
jovens e até mesmo a sociedade num todo, começa a ver que 
na arte podemos se comunicar atreves da dança de gestos e 
sem falar que aproxima pai e filhos.  Entendendo que a arte na 
escola tem um poder tão grande, que depois que a conhecemos 
é impossível não se apaixonar. 

Muitos acreditam que se tivessem mais e mais crianças 
e jovens envolvidos com esse mundo artístico, seria mais uma 
certeza de que o mundo poderia ser melhor no futuro, pois ela 
abre a mente, muitas vezes podendo tirar pessoas de situações 
bem difíceis como drogas, que por sinal já tomou conta do 
mundo, infelizmente. A arte faz com que tenhamos visão crítica, 
mudemos certas atitudes que não nos são nada favoráveis, faz 
com que amadurecemos, aprendemos a viver em equipe, a ter 
mais humanização que é algo que é raro hoje em dia, enfim, ela 
nos faz crescer em todos os sentidos.

Levar a arte para as escolas e grupos sociais, seria uma 
forma de acreditar que o mundo poderia mudar através daquelas 
crianças e jovens que estão tendo contato e aprendendo com 
esse mundo artístico. 

Dizem ainda que ajuda tanto na interação com outros 
jovens, quanto no desenvolvimento dele dentro da sociedade. A 
arte ajuda o jovem no sentido de se ocupar com coisas produtivas 
e deixar de lado influências ruins lembrando também que 



448 |O saber fazer docente e as relações sociais no desenvolvimento 

Editora Via  Dourada

muitos jovens têm sua realidade social e sua qualidade de vida 
mudada graças a iniciativas e projetos que desenvolvam esse 
tema.

7 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ARTE NA 
ATUALIDADE

A formação de Professores de Arte no Brasil é uma 
iniciativa recente na história, vindo a acontecer somente a 
partir dos avanços pedagógicos ocorridos através da Escola 
Nova no início do século passado trazida pelos educadores 
Nereu Sampaio e Anísio Teixeira inspirados no pensamento do 
filósofo americano John Dewey e pela eclosão do Movimento 
Artístico Modernista que influenciou sobremaneira os modos 
de pensar, desenvolver e comunicar arte na escola.

De acordo com Varela (1986) e Barbosa (1984), no Brasil, 
a formação dos professores para o ensino de arte ocorreu 
mais sistematicamente a partir da década de 1950 no seio das 
instituições que acompanharam o Movimento Escolinhas de 
Arte – MEA, para os professores de 1º grau através de cursos 
de formação inicial e continuada.

Torna-se questionadora essa realidade no quadro 
educacional brasileiro, pois, muitas vezes, ou melhor, na maior 
parte das circunstâncias, profissionais sem formação de nível 
superior ocupam a função de docentes. Para a área de Artes, 
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isso significa que os docentes da área têm carecido de uma 
formação básica, específica e, ao mesmo tempo, abrangente de 
Arte, seja ela nas áreas de música, dança, artes visuais ou teatro, 
como estão explicitadas no PCN de Artes (BRASIL, 1997).

Os professores de Arte são agentes sociais, culturais e 
políticos, que promovem aos indivíduos a oportunidade de 
ampliar o entendimento para garantir a efetivação de uma 
cidadania ativa e participante (BRASIL, 1997), envolvendo as 
práticas artísticas, eles precisam abordar seus conteúdos e 
práticas de forma a levar seus alunos a refletirem na atualidade 
e em seus parâmetros.

A complexidade da área requer profissionais formados 
em arte e em educação, capacitados a construir e implantar 
propostas sistemáticas, plurais, complexas e dinâmicas, 
integrando os conteúdos escolares e a arte de forma 
multidisciplinar, consolidando, assim, equipes de trabalho para 
desenhar seu fazer cotidiano. Faz-se necessário também que esse 
professor busque “descobrir quais são os interesses, vivências, 
linguagens, modos de conhecimento de arte e práticas de vida 
de seus alunos” (FUSARI e FERRAZ, 1993, p. 73). Integrar os 
conhecimentos próprios da arte com as experiências dos alunos 
é uma possibilidade de tornar mais acessível o ensino da arte.

A necessidade do aperfeiçoamento de um perfil docente 
pautado em competências profissionais possíveis de atender os 
processos de ensino-aprendizagem artístico e do fortalecimento 
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de quadros curriculares compatíveis com as propostas e metas 
elaboradas e melhores condições de colocar em prática a vivencia 
de arte, são vertentes consideradas importantíssimas para a 
capacitação e desenvolvimento e atuação dos profissionais da 
educação.

Percebe-se na realidade das escolas municipais através de 
entrevistas feitas com professores da rede municipal e estadual 
no município de Quixeramobim, na qual, os mesmos relatam 
que desconhecem a formação de professores para a atuação 
na disciplina de arte. O que acontece é que mesmo, tendo 
professores com formação em letras na sua lotação completam 
a carga horária em linguagens e códigos, contemplando Arte, 
Inglês e Ed. Física. Porém, defendem que há diferença entre um 
profissional que se graduou em Artes para aquele que estudou 
apenas algumas disciplinas instrumentais nessa modalidade. 
É esse ponto, que reiteram o descaso com o ensino de arte, 
Afirmando que as oportunidades educativas nessa área, se 
resumem ao desenho, a pintura e a cantiga de roda. 

Os Professores ainda completam que para eles não há 
uma exigência partindo da secretaria de Educação, falando 
ao nível de município, como a acontece com a Matemática, 
Geografia, Biologia e as demais áreas do conhecimento acima 
supracitadas, onde só podem ser lecionadas por profissionais 
licenciados na área, fato que não acontece com o ensino de Arte.

Nessa perspectiva, é preciso repensar a formação 
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do educador e do educando no sentido de possibilitar o 
conhecimento, levando em conta a totalidade do ser e de perceber 
a função da Arte na Educação como campo de conhecimento 
tão importante como o da Ciência.

8 CONCLUSÃO 

Este trabalho possibilitou o entendimento de que a arte 
pode levar os educandos a desenvolver trabalhos poéticos 
pessoais, direcionando o seu olhar a detalhes, sutilezas das 
quais a nossa percepção anestesia nesse cotidiano artístico. Ao 
darmos maior importância ao processo ao invés de imposição 
de valores únicos como resultados a serem atingidos, estamos 
instigando os alunos a pensar, investigar, descobrir, sendo este 
o princípio para a realização de trabalhos significativos. 

O ensino a arte favorece, ajudando as crianças e jovens 
a conhecer novas culturas, a expressar o que sentem. Assim, 
quando elaboramos um trabalho desse porte estamos abrindo 
novos horizontes mostrando o outro lado da vida. A dar valor 
às pequenas coisas, aos pequenos gestos a respeitar o próximo, 
trazendo para ele mais qualidade de vida, conhecimentos, 
habilidades que podem ser usadas no dia-a-dia de cada um. 
Ensinamos a sorrir, a esquecer dos problemas e superar as 
adversidades da vida. Irão desenvolver seu ponto crítico, a ter 
opinião sobre situações que a sociedade impõe e a capacidade 
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de expressar, mostrando quem realmente é, e, sobretudo, 
respeitando as diversas opiniões dos demais.

Através da arte, acabam descobrindo mais sobre seu 
interior, contribui não só para si mais para quem ver também, 
ver a vida com outros olhos, tornando mais feliz. Sem falar que 
o jovem quando entra no mundo da arte ele passa acima de 
tudo a se relacionar bem com as demais pessoas.

Artes nas escolas diminuindo mais o índice de jovens 
nas ruas afastando assim do mundo das drogas e do crime, 
possibilitando até quem sabe uma formação profissional. 
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